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CUVÂNTUL 
LIBER

MARELE CAMPION MIHAI LEU 
S-A ÎNTORS ACASA

* — *—• * — — •—t .....

„Când primăvara vine,/ Cu dragoste și dor/ Pri- f 
mește de la mine/ Un gingaș mărțișor". f
Mărțișorul se înscrie ca un vechi obicei, păstrat de f 

I români peste ani și transmis din generație în generație, f 
I Un gest gingaș, sensibil și spiritual. O mărturisire sinr | 
I bolică a afecțiunii și dăruirii sufletești. împletit din | 
I mătase albă și roșie, culorile simbolice ale purității I 
I și iubirii, e dăruit ca semn al renașterii și devenirii I 
I unui nou anotimp, primăvara. Este însemnul primenirii j 
I naturii și a sufletului după o amorțire glacială. Un sim- [ 
j bol al frumuseții umane, al vieții, Irăiniciei și fericirii. J 
1 Să-I oferim cu generozitate la întâi martie, cu sinceritate I 
| și dragoste, cu încredere și devotament, ființei dragi ! 1 
I I
ț LIVIU LUCACIU f

p>tețu,>ii
Ziua de „1 Martie" a adus și o creștere a prețurilor 

la flori. în piața din Deva prețul florilor oscilează astfel 
cala 2500—3000 de lei firul; garoafa 1500- °000 de lei 
firul; frezia 1500—.3000 de lei firul, zambila • 3000 de 
lei firul; laleaua 3000 de lei, orhideea, sălbatică — 0000 
de lei firul, iar prețul Unui trandafir este cuprins intre 
«000 Toi și 15 000 lei. (C.P.)
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Vă oferă.
RAFINAMENT^ CALITATE 

pnn produsele sale;
lichiorurile cremă. LADY M

{ whisky crsam, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 
VCKos. ciocolată cu alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie) 

brandy-ul BFfQOS
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TBNTATIA RAFINAMENTULUI
PRAȘTIE tel. 054-64.75.72, fax 054/84,19.42, J

Vineri după-amiaza, proas
pătul campion mondial la 
box profesionist, categoria 
scmimijlocie — bravul fiu 
al Hunedoarei, MIHAI LEU 
— s-a întors acasă, venind 
cu mașina de la București.. 
La intrarea în județul Hu
nedoara, a fost întâmpinat 
de autorități județene, de 
prieteni și simpatizanți. Dl 
subprefect Nicolac Scges- 
i'ari i-a adresat un călduros 
„Bun venit acasă", l-a fe
licitat pentru superba lui 
victorie obținută sâmbătă, 

■ 22 februarie 1997, în ma
rele oraș german Hamburg, 
în fața tenacelui său ad
versar, panamezul Santiago 
Samaniego și l-a invitat la 
Prefectura județului Hune
doara.

Aici a fost întâmpinat de 
oficialități locale și județe
ne, conducători dc instituții 
și societăți comerciale, spor
tivi, admiratori. Celebrul 
de-acum Mihai Leu, însoțit 
de simpatica lui soție. Ana, 
a intrat emoționat., sfios, în 
șala mare a Prefecturii, în- 
tr-un prelung ropot de a- 
plauze. Alocuțiunile adresa
te campionului mondial au 
avut o marc încărcătură de 
căldură, prețuire și stima 
pentru acest neîntrecut fiu 
al Hunedoarei, oraș care 
sc va însoți de acum și dc 
numele bravului campion 
mondial dc. box profesionist. 
Așa au simțit și au expri
mat în cuvintele lor dnii 
Pompîliu Budulan — pre
fectul județului, Nicolac 
Segesvari — subprefect, 
Sheorghe Dreghici — vice
președinte al Consiliului 
județean, Mircea Muntean, 
primarul municipiului De- 
-va, Ghcorghe Pogea — di
rectorul general al S.G. „Si
derurgica" S.A., Traian Tă- 
mășan — directorul Direc
ției Județene pentru Tine
ret și Sport, toți ceilalți ca
re au luat cuvântul.

Lui Mihai Leu i s-au o- 
ferit diplome, cupe, flori, 
toată admirația celor ce 
iubesc sportul din județul 
Hunedoara.

Vădit emoționat, cu mo
destia caractei istlcă mari
lor campioni, Mihai Leu 
ic-a mulțumit tuturor pen

tru primirea ec i-a fost re
zervată și pentru gesturile 
de stimă și admirație, i-ax 
asigurat de prietenia și 
simnatia lui,

O primirr triumfala i.au 
făcut-o, în cursul scrii, câ
teva mii de locuitori ai 
Hunedoarei, în fața Casei 
de cultură, vcuiți cu flori, 
cu mici cadouri, cu țoală 
dragostea lor pentru a-1 
intâmțnna pe cel mai de 
seamă fiu al municipiului, 
eroul de azi și Cetățeanul 
de Onoare al Hunedoarei, 
Mihai Leu. L-au primit și 
îmbrățișat, cu afecțiune pe 
campion dnii Remus Marlș 
— primarul municipiului, 
&heorghc Pogea — direc
tor general al SIC. „Side
rurgica", senatorul Dorn 
Gaița, Emil Ilațcgari — 
directorul general al 
I.C.S.Ii., alți conducă
tori rtc unități, patroni, 
profesori, sportivi, elevi, 
prieteni și necunoscuți 
intr-o deplină îngemănare. 
a sentimentelor da dragos
te și bucurie pentru Mihai 
și înalta lui. performanță 
sportivă.

Revărsare de entuziasm, 
de flori, de lacrimi, dc ad
mirație pentru acest- brav 
sportiv. Și aici, în sala Ca
sai dc cultură, i s-au în
mânat splendide cupe, și va
ze dc porțelan, diplome dc 
onoare, multe, foarte multe 
flori, din partea primăriei, 
siderurgiștilor și sindicaliș
tilor, constructorilor, sporti
vilor, altor participanți la 
această grandioasă mani
festare.

Aceleași cuvinte gâtuite 
de emoție, dar pline de a- 
fecțiune și mulțumire față 
de primirea făcută și de 
onorurile cu care a fost 
gratulat a rostit și aici 
Mihai Leu: „Sunt născut 
și crescut în Hunedoara, 
iubesc acest oraș și mă 
simt foarte bine aici. Vreau 
să vă spun că sunt mai fe
ricit decât sâmbătă seara, 
dună victorie, pentru că 
aici sunt acasă, între ai mel
cii dumneavoastră. Vă 
mulțumesc".

DTMITRL GHEONEA, 
SABIN GEBBU

Desen de PAULINA POPA
J CZI O CZ3 cza-ci <33 TZ3 E—1CZJ C3 CJ t-J *—J ;

Traficant) de mercur 
arestați la Deva

Au mai căzut doi tra- 
licanți de mercur! De 
data aceasta treaba s_a 
petrecut la Deva, numai 
că... Dar s-o luăm de la 
început, loan Daniel Țin
teau și Florin Aurel .lunca 
sunt din Timișoara. Vo
iajul lor în. județul Hu
nedoara avea un scop 
foarte precis. Să vândă 
12 kg de mercur. El a 
veau și o înțelegere cu 
un cetățean din Brad îi' 
acest sens. Conform a- 
cesteia, ei vor primi 1000 
de mărci pe kg. O înțe
legere era și între cel 

doi: Țintean să la 600 

mărci, iar .lunea 4.00 mărci 
la kg.

Din câte se poate ve
dea, socoteala de acasa 
nu s-a potrivit cu cea... 
de la piață. Din primele 
cercetări a rezultat că 
Țintcan avea mercurul de 
mai multă vreme. De 
unde? De la prietenul so- 
rei lui. Garc prieten nu 
prea știe de acest lucru. 
Cercetările continuă. De 
remarcat faptul că ceea 
ce încercau dnii de la 
Timișoara să facă se pe
depsește cu închisoare de 
Ia 3 ia 15 ani. (V.N.)
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întâlnire la târg LANSARE DE CARTE

mar- 
prl- 
bun 

ofer 
măr 

cei ce

Azi, duminică, 1 
tie, la început de 
măvară. există un 
prilej pentru ca 
tanții de diferite 
furi, precum si 
doresc să-și vândă ani

Marți, 4 martie, la ora 
14, la Casa Cărții din 
Deva va fi lansat volu- 

nouă.
sau 

■ de 
Ingrid

mul „Evanghelie 1 
Hristos a înviat 
Hristos a reînviat" 
Victor Isac și

Gloria Bistrița — Dina
mo și FC Bacău — FC 
Național. Meciurile din 
această etapă încep la 
ora 15,30 și se transmit 
la radio București. Du
minică începe și returul 
în Divizia C. (S.C.)

HANDBAL FEMININ LA 
DEVA

LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
—— - T ,1   

male din gospodăriile 
proprii să se întâlnească 
la târgurile de la Min
tia și Simeria. cu po
tențialii cumpărători. In
teresul pentru a realiza 
unele afaceri, dar si 
pentru a obține infor
mații despre mișcarea 
prețurilor se menține la
cote ridicate, mai ales campionatului Diviziei Na- 
în condițiile când acestea ționale ’96—’97 din care 
se schimbă de la o zi se desprind întâlnirile 
ia alta. (N.T.1 Oțelul Galați — Steaua,

Ungur. Cartea va fi 
prezentată de poetul Va- 
leriu Bârgă/u, directorul 
editurii „Călăuza" (T.I.)

ÎNCEPE RETURUL 
LA FOTBAL

Sâmbătă se desfășoară 
prima etapă din retur a

• 4 • Mm »

dinSala Sporturilor
Deva va fi sâmbătă, 
1 martie, de la ora 16,00, 
gazda întâlnirii de hand
bal feminin din Divizia 
B. dmtre Remin Deva 
și Nona Pasmatex Ti
mișoara. In deschiderea 
acestei partide, 14.30 va 
evolua și Textila Sebeș, 
cu liderul serici a IlI-a 
din clasamentul Diviziei 
B, lasorn Brașov. (S.C.)

FARMACIE DE 
SERVICIU

La sfârșitul acestei 
săptămâni va funcționa, 
in Deva, farmacia „Ga- 
lenica", situată In zona 
gării, bloc 43. Orar: 8— 
20, telefon 614934. (E.S.)
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Am primit de la dl. Io
nel Becherete — Vădeni, 
de la Centru1 de știință 
și cultură nr. 6 Hunedoa
ra, „Iubitorii aviației”, un 
amplu material referitor

Vidna), la Atelierele Cen
trale Petroșani (în pre
zent UMIROM), s-a efec
tuat fn 26 noiembrie 1036 
pe Lunca Mică — Live- 
zeni.

parapantc „Gcnțiana" Pe
troșani organizează tir- 
bătorirea celor 60 de an! 
de la înființarea ȘmMi 
de zbor fără motor de la 
Mvczeni. Vor avea tas

Șase decenii de la 
înființarea Școlii de zbor 

fără motor Petroșani
la un sport care s-a bu
curat de succes tn județul 
nostru și în țară în peri
oada 1936—1956 — zborul 
fără motor. Spicuim câteva 
elemente.

In anul 1936 s-ă înfiin
țat la Petroșani Aeroclue 
bul cu același nume, iar 
în cadrul său — Școala 
de zbor fără motor de la 
Livezeni, în perimetrul 
cartierului Aeroport de 
azi. Primul zbor, cu un 
planor construit de ingi
nerul Gustav Felix Stof 
(ajuns acum la venerabila 
vârstă de 94 de ani, la

In cei 20 de ani cât a 
funcționat, Școala de zbor 
fără motor de la Livezeni 
— focar de lumină și nu
cleu de pregătire pentru 
aviația românească — a 
dat 650 de piloți plano- 
riști, 350 de piloți de a- 
vion, 350 de parașutiști, 
150 de piloți pe avioane 
clasice și 100 de piloți pe 
avioane cu reacție, subso
nice și supersonice.

Pentru câteva clipe de 
aducere aminte ți oma
giere a respectivei școli, 
a slujitorilor ei și a ele. 
vifor, in idlele de t șl 2 
martie ba, Clubul de

evocări ale activității In 
timp, demonstrații de zbor 
chiar pe locurile unde 
s_au dat starturile în ur
mă cu șase decenii, dar 
azi cu aparate de zbor 
moderne, ultra ușoare: 
parapantă șl motepara- 
pantă, deltaplan șl meto- 
deltaplan etc.

Cu acest prilej va fi 
difuzat „Albumul Istorie 
al Aeroclubului Petroșani" 
editat în curau] anulai 
trecut, avându-i ca autori 
pe dnii Ionel Becherete 
— Vădeni și Coarne] Mo- 
rari».

j Titluri de proprietatej
’ Doamna Margareta Tot,
\ de la Camera Agricolă 
. de pe lângă Primăria 

Municipiului Brad, ne-a 
' pus recent la dispoziție 
( situația la' zi, privind 
. aplicarea Legii 18/1991, 
• în municipiu.
’ De la apariția acestei

legi, aici au fost depuse 
i 3274 cereri pentru re- 
’ vendjearea pământului și 
) a pădurii, dar numai 
\ 2451 au fost soluționate 
. favorabil persoanelor în- 
’ dreptățite, diferența de 
I cereri a fost respinsă 
, întrucât nu schi putut 

face dovada cu vreun 
' act prevăzut de lege de 
\ deținător, înainte de co- 
. lectivizare.
' Până în prezent, au 
I fost completate de către 
ț specialiștii de la OCOT 

Deva un număr de 1291 
’ titluri de proprietate

In premieră pentru jude
țul nostru prin grija Came
rei de Comerț șl Industrie 
Hunedoara — Deva a fost 

Breviar electronic

lansat breviarul electronic - 
care cuprinde date și in
formații la zi despre si
tuația celor aproape 11 000 
de ageriți economici din 
județ. Lansarea a fost 

dintre care numai 475 ț 
au putut fi înmânate 1 
noilor proprietari, în ’ 
ciuda somațiilor repetate 1 
adresate proprietarilor ț 
acestora. Adică 816 per- i 
soane sunt așteptate la J 
centrul agricol să-și rie ț 
dice noile acte de pro- 1 
prietate. Despre micile j 
litigii apărute îndeosebi i 
între rudenii,ni s-a spus I 
că se așteaptă verdictul 
definitiv din partea jus- i 
tiției, unde se mai gă- 
sesc pe rol destule plan- ț 
geri de soluționat, iar i 
de la județ continuă i 
într-un ritm susținut să } 
apară completate așerne. ț 
nea acte țfe proprietate i 
și pentru restul peten- . 
ților , — beneficiari ai ’ 
I«gii fondului funciar, ț

ALEXANDRU JURCA ' 
' corespondent

i

făcută în cadrul unei în
tâlniri ce a avut Loc vi
neri după — amiază, la 
Hotelul Deva, între agenți 

economici și parlamentari 
din județul Hunedoara.

Cei interesați își pot 
procura acest breviar e- 
lectronic contra cost (130 000 
lei) de la C.C.I. Hune
doara — Deva.(N.T.)

Sâmbătă, 1

! C tvr i D
\ 7,00 Bună dimineața de
■ la lași și... primul marți. 
’ șor!; 8,S0 Ba da! Ba nu!; 
' 9,50 Drumul spre Avonlea 
ț (s); 10,40 Matineu muz.; 

11,25 Pas cu pai; 12,15 
' Planeta Cinema; 13,05 Ple. 
1 iade; 14,00 Jurnal; 14,10 
, Turn-.'l Babei!... la Timi

șoara; 16,25 Mapamond;
' 16,55 Rugby; 18,40 (D.a.);
. 19,15 teleencidopedia;

20,00 Jurnal; 20,35 Aco.
' peră.i fața! (s.p.); 21,35
\ In avanpremieră la Gala 
. Premiilor Uniter...; 23,35 

Jurnal; 23,50 Un cântec, 
\ o floare - cântec de lu- 
i me; 0,25 Fantastic Star 
’ TVR Club.

; C TVR 2 ]
1

7,00 întâlnirea de sâm. 

bâtă. Program al studio.
\ ului TVR Cluj-N.; 12,00 

MTV; 13,00 TVR Timișoara;
. 13,30 Est Meridian. Maga.

zin de sfârșit de săptă.
i mână de la lași; 15,50 
i D.a.; 16,15 Top Model 
' (s); 17,10 Serata muzicală 
1 TV; 20,05 Itinerare spiri- 
( tuale; 20,30 Tradiții; 21,00 
/ TVM. Mesager; 21,30 A. 
> utograf pentru prezent; 
| 22,00 Santa Barbara (s);
L 22,45 Restituiri din Filmo. 
? teca TV; 23,15 Săptămâna 
1 sportivă; 23,45 Alfa șt O- 
l mega; 0,15 Viața de ro.
< mân.

î (PRO-TV)
l 7,00 D.a.; 9,30 Flipper

martie 1997
(s); 10,00 Frații Hardy (s);
10.30 Misterele lui Nane
Drew (s); 11,DO Funia (f/ 
r); 1X55 Știri; 13,00 Nu. 
mai tată să nu fii! (fxi.); 
15,00 La limita imposibi
lului (r)î 16,00 Lumea Iu’ 
Gaiță; 16,11 VR 5 (s|; 
17,00 Rugby; 18,30 Bas
chet; 19,00 Te uiți ți câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Cruda realitate (dtriiler); 
21,55 Știri; 22,00 Crimă cu 
premeditare (s); 23,00 Ne
muritorul (s); 0,00 Știri;
0,05 Sport la minut; 0,30 
Film erotic.

[ANTENA 1]
7,15 Văduva (r); 8,00 lr> 

vizită la Antena 1; IC 31 
D.a;; 11,00 O iubire de 
neuitat (r); 12,00 Div.; 
13,00 Uraqan la Paradis 
(s); 14,10 Vedete sub stele;
15.30 Medalion de Măr
țișor; 16,00 Poveștile prie. 
tenilbr mei; 16,30 Viața 
în Vei (s); 17,00 Sfântul 
(s); 18,00 Mâdison (s);
18.30 Cinema, Cinema, 
Cinema; 19,05 Extrate- 
reștri în familie (s); 19,31 
Operațiunea Rebecca (s);
20.30 Observator; 21,00 
Pasăre de noapte (f); 22,40 
Hollywood Top Ten; 23,40 
Apbrodisia.

[DEVASAT+]
10,00 — 1X15 Reluări; 

13,45 Videotex!; 19,00 De
sene animate; 19,15 „Trei 
destine" (s); 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Concurs în 
direct; 22,30 Film. „Tăce
rea adulterului"; 0,00 E- 
cran sexy.

Duminică, 2

6tvr 1 )
8J0 Bună dimineața!; 

9,00 Trei pentru o mască; 
10,00 Colț Alb (s); 10,30 
Lumină din lumină; 11,30 
Melodii populare; 12^00 
Viața satului; 13,30 Katts 
și câinele (s); 14,00 Jur. 

nai; 14,10 Video.magazin... 
de la egal la egal; 15,00 
Fotbal (d); 16,55 A doua 
alfabetizare; 17,10 Star 
Trelc (s); 18,05 Tragerile 
Loto; 18,15 Lumea și noi; 
18,45 Aladdin (d.a.); 19,15 
Roblngo (cs); 20,00 Jurnal; 
2X35 Duminică sportivă; 
20,50 Dick Tracy (f); 22,35 
Studioul șlagărelor; 23,10 
Nocturna lirică; 23,30 Jur
nal; 23,45 Filtnele săptă
mânii; 23,50 MTV; 0,20 
Setea (s).

C TVR 2 )
7,00 S x X Mag. du. 

minical de la lași; 13,00 
MTV; 14,00 Jurnal; 14,10 
Voci în grădină (f); 15,40 
Orașe și civilizații; 16,1B 
Top Model (s); 17,05 Gala 
anotimpurilor; 18,05 O- 
glinzi paralele; 18,50 Rit. 
muri, muzicale; 19,00 In 
avanpremieră la Gala 
Premiilor Uniter; 21,45 Re. 
priza a treia; 0,30 Do. 
satelit.

[pro - tv)
7,00 D.a.; 9,00 Super 

Abracadabra: Fiica ocea-

martie 1997
«ului (s); 11,00 Vulturul
de fier (f.a.); 12,55 Știri; 
13,00 News Radio (s); 13,30 
Detectivi de elită |s); 14,30 
Stan .și Bran (s); 15,13
Lumea filmului; 15,45 GA. 
lette; 16,00 Fotbal (d); 
17,55 Față.n față cu llîe 
Șerbănescu; 18,40 Beverly 
Hills (sj; 19,30 Știri; 2QA0 
Piciorul meu stâng (Q; 
21,50 Tragerile Loto; 22JM 
Fotomodele (s); 23,00 Pro- 
ceeul etapei; 0,30 Știri] 

0,35 Spori la minut

[ ANTENA 1)
7,10 Reluări; 9,00 Mi. 

siune ultrasecretă (s); 9,30 
Alice în Țara minunilor] 
10,00 Un câine cu ima. 
ginație (s); 11,00 România 
și dictaturile ei (do); 12,30 
Vedeta în papuci; 13,1* 
Caleidoscop; 15,00 Vief* 
periculoasă (f.a., p. Mj
16.30 Viața în trei (H) 
17,08 Sfântul (s); lțOO 
Prinlre rânduri (interviul] 
19,05 Muppets Show (»);
19.30 Winnetka Road (s);
20.30 Observator; 21,00 
Călăreții (f, p. I); 23,00 
Sirenele (co|.

[DEVASAT+)
10,00 Desene animote

(r) ; 10,15 „Trei destine"
(s) ; 11,15 Documentar; 
1X11 Videodipuri; 12,45 
Film artistic; 14,15 Video
text; 19,00 Desene animate] 
,19,17 „Trei destine" {:) ; 
20,00 Jurnal TVR; 21,00 
Film. „Umbra trecutului"]
22,30 Videotext.
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„Mi-a rămas sufletul la... aviația sanitară”
• —* * • ~mrn r ^9 9 ^am •

CONTRACTUL DE MANAGEMENT

O SPERIETOARE?
I

n

k

O notă, apărută intr-un 
cotidian in urmă cu 14 
tini, informa cititorii că 
dl Ghearghe Suba din 
Deva s-a pensionat. Un 
fapt cmnun, desigur. Ne
firescul reieșea dm con- 
textul acelei informații : 
,,La vârsta dc 50 de ani, • 
GO. Suba are înscriși în 
cartea de muncă 55 de 
ani de activitate !“.

Chiar apa f 55 de asi 
de «nu*"ă.' Pentru că dl 
Suta >5« trăit... la înăl
țime profesia. Aviator. 
Aproape 11000 de ore a 
petrecut pe cărările văz* 
dutaM. ff, poate, aceste 
ora nu spun prea mult. 
Mod mult spun cele apro- 
țrtaativ 59 OOO de ateri
zări f' JXnttactul ea pa- 
mtatut e totul. — recu
noaște dl Suba. El te 
sabican* sin ta distruge. 
Ut zbor poate dura două 
ore mu duci minute.
iterlzarea a decisivă !".
— Cum ați. ajuns avia

tor ? A fost o pasiune 2
—> Nu. O conjunctură. 

Eram copil, tn ‘44, când 
*n Bateai (lângă Sebițul

Uean). a aterizat, for- 
»a( in lanul dc grâu, 
un MtoM biplan, rusesc, 
lin PO 2. Rămăsese fără 
benztnă> Toată suitarea 
comunei am alergat la 

•o6»6«*»a»a*a»a»a»6»o<a»a»

eveniment. Țăranp. le-ax 
dus piloțUor pâine, slăni
nă. plăcinte. Dar benzi
nă... de unde ? Pe acolo 
nu circulau mașini. „Noi 
n-avem decât petrol de 
lampă!* — le-a specs pri
marul. „Davai!" — au stri
gat bucuroși cei doi pi
lot!. Așa am ajuns eu să 
pun mâna pe un avion 
adevărat. Am legat strâns 
o batistă albă de turbane 
și cât ne-am bucurat 
când s-a înălțat avionul 
iar batista flutura^, spr, 
noi ! Asta a fost t Șî, 
in *52 am intrat in* avia
ție. Am început să prac
tic aviația sportivă la 
Ghimbav. La școala de 
ofițeri de aviație d-i la 
Buzău am făcut parte din 
prima promoție a școlii 
cu durata de trei ani. 
Acolo am făcut și zbor 
de noapte, chiar cu O- 
vioane tip PO2 — foarte 
docile, blânde avioane, 
ușor/ de pilotat.

— In cadrul aviației 
sanitare de la Deva cât 
timp ați muncit ?

— Din *59 până In 73. 
când s-a desființat. Marc 
greșeală s-a făcut. Am 
citit cu ochii mei decre
tul privind dezafectarea 
alianței sanitare din 
România, semnat de Ni- 

colac Ceaușescu. Repet, 
mare greșeală s-a făcut! 
De ce nu sa reînființea
ză, când avem fabrici 
de avioane în țară $i oa
meni pregătiți, recu- 
noscuți în lume. Aviația 
sanitară e umană, zborul 
era rapid, comod, eco
nomic. Aviația sanitară 
era utilă și in agricul
tură. Nu se mișca un fir 
de pai când tratai cul
turile. îmi amintesc ea 
a însemnat acțiunea a- 
viației sanitare tn anU 
‘70, când cea mai bogată 
zonă din Bărăgan a fost 
atacată de ploșnițe de 
grâu. Noi, cei din avia
ția sanitară am salvat 
atunci pâinea tării f

— Ne vorbiți despre 
zborul acela, Regal, din 
’69 7

— Intr-un fel, ilegal. 
A fost un record abso
lut l

— Da. Pentru că, in 
loc de 5 persoane adulte, 
ați făcut cursa Deva — 
Constanța cu... 21 de su
flete la bord.

— Adevărat. Puteam 
intra in cartea recordu
rilor ! Mi-am asumat o 
foarte mare răspundere. 
19 copii bolnavi trebu
iau transportați la Con-

*•*•*«*•*••«• 

stanța, pentru tratament. 
Erau copii intre 3—5 ani. 
Aveau doar o trăistută 
atârnată la gât, cu ma
tricola și o, batistuță. 
Doamne, în ce situație 
m-am aflat! Mi-am asu
mat acel risc, fără a 
depăși insă greutatea 
admisă. Mi-am alimentai 
avionul doar pentru un 
drum, bagaje nu aveam. 
Suflete, e adevărat, erau 
21, dar greutatea nu 
depășea maxima admisă i 
Respectarea acesteia a 
fost sfântă pentru mine! 
Am încălcat .regulile a- 
viației, dar nu pe cea 
mai importantă — greu
tatea I In zecile de mii 
de zboruri pe care le-am 
efectuat — și unul nu 
seamănă cu celălalt — 
in zecile de mii dc a- 
terizări, n-am „șifonat" 
pe nimeni. Știți care 
este urarea ce se face în 
aviație ? „Aterizare fe
ricită!". Ei, eu m-am 
bucurat de ea! O viață! 
Mi bucur și acum, când 
preocupările mele de bu
nic nu mal au tangență 
cu pilotajul. Deși sufle
tul, inima, mi-av. rămas 
la aviația sanitară !

LUCIA LICIU
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Printr-o scrisoare a- 
dresată ziarului nostru, 
dl. C.O. din Hunedoara 
aduce în discuție situa
ția de provizorat care 
dăinuie de peste un an 
de zile Ia S.C. Cerna- 
fruct din localitate. De
spre ce este Insă vorba?

După revocarea din 
funcție a fostului mana
ger al firmei amintite, 
funcția respectivă a fost 
ocupată, până acum, prin 
delegație. întrebarea ce 
se pune se adresează 
AGA, In special repre

-e.

DOCUMENTE GĂSITE

docu- 
reproduceri.

minerilor 
din 1929 
ceferiștl- 

Textele 
limbile 

maghiară.

Dl. Romulus Mușa, pen
sionar “ “
nit la 
mape 
mente 
țUna dintre mape tra
tează greva 
de la Lupeni 
iar cealaltă a 
Iot din 1933. 
sunt scrise In 
română și 
Mapele au pe coperțfle 
lor înscrisul „Lupeni 
1929—1959“. Au fost gă
site la Cristur, pe câmp, 
în apropierea șoselei 
spre Hunedoara. Poartă

din Deva, a ve- 
redacție cu niște 
conținând
Și

zentantului FPS, orga- ' 
nism care are menirea I 
să clarifice situația, să J 
asigure conducerea so- ■
efetății comerciale în I
cauză de către un ma- J 
nager, cu care să se | 
încheie contractul, tar •
acesta să-și asume râs- ț 
punderea atingerii unor '
criterii de performanță, I 
știind că obligațiile unul J 
administrator delegat nu j 
sunt nici pe departe J 
la nivelul celor ce sunt ■ 
asumate prin contractul I 
de management. (N.TJ !

I

pe ele ștampila Biblio
tecii Comunale ■' Cristur.

Cum au ajuns mapele 
pe câmp, cel care le-a 
găsit nu știe. Dacă a- 
cestea au sau nu va
loare documentară, tre
buie să stabilească spe
cialiștii. L-am Îndrumat 
la Filiala Deva a Arhi
velor Statului. Oricum 
gestul ditd Mâța dove
dește responsabilitate. 
Este bine să nu trecem 
nepăsători pe lângă tu-, 
cruri care ar putea avea 
valoare documentară, nu 
neapărat up preț pentru 
noi. (V.R.)

r

r
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SCHIMBĂRI LA R.A.G.C.L. i
BRAD

în data de 20. II. 1997 
a avut loc ședința extra
ordinară a Consiliului 
local municipal Brad, 
consacrată analizei acti
vității desfășurate de 
RAGCL Brad în anH 
1995—1996. Ședința a 
fost condusă de di con
silier P.D. — UJ&.D., 
Gliga Gheorghe. Dl con
silier P.U.N.R Bantu 
otaorghe a prezentat. în 
calitate de președinte al 
comisiei de analiză a 
activității RAGCL Brad, 
staMlttă prin hotărâre 
• Consiliului local »u- 
nidtal Brad, un amplu 
raport asupra activității 
■ecorespunzătoare des
fășurate de către Con
siliul de administrație al

RAGCL Brad in anul 
1996, precum și un pro
iect de hotărâre pri
vind eliberarea; din 
funcție a acestui con
siliu și numirea unui 
consiliu nou.

Acest proiect a fost 
votat cu majoritate de • 
voturi. Noul ConMLiu 
de Administrație eu- 
prinde 9 membri-, fn 1 
funcția de președinte I 
fiind numit dl. frig. 
GT.TGOR DORIN, care 
îndeplinește și funcția 
de director Interimar. 
Conform legii, noul 
consiliu are obligația 
să organizeze concurs 1 
pentru ocuparea func
țiilor de conducere ale 
regiei, în termen <fe» 
șase luni. (AI. J.Jt ■ J

• • 9 9 • axaa 9 ta^9 • mm

1 I
; „Debate" este un , 
| club al elevilor de la I
• Colegiul Național „De- ’ 
I cebal“ Deva. în prin- J 
. cipai are 12 membri, I 
l care se ntâlnesc bilunar. J 
J La discuțiile lor. foarte |

I animate, asistă șl co- « 
legii interesați. Pentru | 

î fiecare temă abordată ’ I---------------------------------------------------------1

1 „DEBATE*4 | 
! --------------------------- i

I există câte 3 afirma- j 
tori și 3 negatori, ca- | 

Ire-și spun punctele de » 
vedere, pun întrebări, I

• aduc noi dovezi, în ca- ! 
| drul unor bareme de I 
• timp. O temă dezbă- J 
| tută cu mult interes > 
. a fost „Școala kigră- I 
I dește personalitatea". î

(V.ÎL) (
i :

r —w r .

Am dela poliție
HAȚEGUL I’ARA 

TELEFOANE
Daoă orașul Hațeg a 

rămas o vreme fără le
gături telefonice cu aona 
Banat, aceașta s-a dato
rat tui Fteri Sorin Mun- 
teanu șl Alin Murg, am
bii minori de 15 ani, 
din localitatea Reea. Ne- 
având altceva mal bun 
de făcut, cei doi au dez
gropat șl sustras un ca
blu telefonic din zona 
DN 6â. Cei 20 m de ca
blu. tn valoare de 
2.500.900 de lei, l-au dus 
ia domicHln șl l-au ars 
Izolația cu intenția de a-1 
valorifica drept de.șeu de 
.cupru.

HOȚUL DE LA 
„TINERETULUI'

Ur recidivist din Buru, 
județul Cluj, s-a pripășit

nu cu mult timp în ur
mă prin Deva. în mu
nicipiu a locuit o vreme 
fără forme legale, apoi 
s-a apucat de lucru. De 
furat, vrem să spunem. 
Aflând u-se el prin ma
gazinul „Tineretului” șt 
profitând de neatenția vi
nei doamne, a furat • 
geantă cu bani șl actov 
A fost prins, prejudiciu} 
în valoare da 200.001) de 
iei fiind recuperat.

ATENȚIE PIETONII
Poliția atrage atenția că 

în ultima perioadă un 
mare număr de pietoni 
au fost victime ale unor 
accidente datorită ne- 
respectării regulilor da 
circulație. Intr-a sin» 
gură acțiune a poliției 
rutiere <Kn municipiul 
Hunedoara pentru pre-

venirea unor astfel da 
evenimente au fost sane- 
ționați contravențional 34 
de p'etoni.

GALAXIA ȘI 
COMISIONUL

La Petrila funcționează 
și S.G. Galaxia NO SRL, 
firmă ce desfășoară ac
tivități In domeniul tu
rismului. între altele, ea 
a Intermediat vânzarea pe 
bază de comision a bi
letelor de tratament șl 
odihnă pentru exploată
rile miniere din Valea 
Jiului. Treaba este că 
societatea a crescut co
misionul acestor inter
medieri fără a fi noti
ficat A urmat o amen
dă de 300.000 de let iar 
comisionul ilegal încasa» 
a trecut la bugetul sta
tului. Este vorba da 
3.500.000 lei.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.PJ. Hunedoara

în curtea Căminului Spital din localitatea Brăni țea, se afla această biseri
cuță. Directorul loniță Constantin speră să poată repara acest lăcaș dc ru‘ 
aădbne. Fonduri are puține, dar mai speră să găsească sponsori.

Foto ANTON SOCACI

tata

.....................
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^o.tidian^iMepencfent^™™ CUVÂNTUL LIBER

foafe jwfrr mixte jj mix<â] I
„Numărul Unu“ în comedia franceză a

CLIPA DE PURITATE

Se spune că atunci când 
doi francezi își încruci
șează drumul cu PIERRE 
RICHARD, unul îi spune 
celuilalt- ......uită-i pe...
„Marele blond”... într-atât 
îl identifică spectatorii cu 
rolurile jucate! Locul lă
sat de Fernandel, Bour- 
vil și Louis de Funes a 
fost ocupat de el, fiind 
de peste 20 de ani unul 
dintre cei mai remarca
bili comici ai ecranului 
•francez.

S a născut în 1934, în 
orașul Valenciennes. Și-a 
început cariera artistică ne 
tcenele cabaretelor pari
ziene în anii ’50 și, tot 
atunci, a făcut „cunoș
tință” cu filmul, debutând 
într-un rol episodic în 
„Montparnasse 1919“ — 
1957, în regia lui Jacques 
Becker. Cucerirea popu
larității și-o datorează 
succesului obținut cu fil
mul „Le distrait“ (Distra
tul) — 1970, în tripla ca

litate de interpret, scena
rist și regizor, precum și 
comediilor „Je sals rien 
mais je diron tout“ (Nu 
știu nimic, dar voi spune 
totul) — 1973, „Je suis 
timide, mais je me soigne” 
(Sunt timid, dar mă tra
tez) — 1979, în aceeași
triplă ipostază.

Regizorul Yves Robert
îl titularizează în două 
mari succese de casă :
„Le grand blonde avec 
une chasseur noir“ (Ma

rele blond cu un pantof 
negru) — 1972 șî „Retour 
de Grand blonde” (în
toarcerea Marelui blond)
— 1974. în anii '80, sce
naristul și regizorul Fran
cis Veber reușește să 
facă un „tandem" comic 
Pierre Richard — Gerard 
Depardieu în „La chevre" 
(Ghinionistul) —- 1981, 
„Les comperes" (Cuscrii!
— 1984, și „Les fugitifs" 
(Fugarii) — 1986.

ADRIAN CRUPENSCHI

I
0 Palatul Cotroceni a 

fost construit în vremea 
domniei lui Șerban Canta- 
cuzino (1678—1688).

0 Cuvintele „Statul sunt 
eu1” aparțin regelui Fran
ței Ludovic al XIV-lea 
(1643-1715), supranumit și 
„Regele Soare".

0 Se consideră drept 
rele mai .„bătrâne" mo
nede metalice din istorie 
cele bătute în regatul Li- 
diei din Asia Mică, în

PUȚINA ISTORIE
secolul al VIII-lea îna
inte de Cristos.
0 Mama lui Mircea cel 

Bătrân se numea doamna 
Calinichia iar soția sa, 
doamna Maro.
0 Primul stat parlamen

tar european a fost An - 
glia. Parlamentul englez 
dobândește forme defi
nitive de organizare sub 
ministeriatul lui , Robert

Walpole, in timpul rege
lui George I, în perioa
da anilof 1721—1742.

0 Prima Constituție a 
României a fost elaborată 
si a intrat în uz în 1864, 
în timpul domniei prin
cipelui Alexandru loan 
Cuza.

0 Rămășițele pământești 
ale celor mai merituoși fii

ai Franței se depun la 
Pantheon.

Locul în care sunt înhu
mați înalții demnitari en
glezi este Abația West
minster.

0 In scopul asigurării 
corilor de acces rapid al 
armatelor sale spre e- 
ventualele lor obiective și 
al unei mai bune admi
nistrări a imensului său 
imperiu, Napoleon I ini
țiază construirea unei re
țele de șosele strategice 
în Europa.

I
$

— din frumusețea și înțelepciunea Bibliei —
• „Averea luată prin silă înnebunește pe cel 

înțelept yi mita strică inima";
• „Mai bun este sfârșitul unui lucru decât 

începutul lui ; mai bine cel bun la suflet decât cel 
îngâmfat";

• „Nu te grăbi să te mânii în sufletul 
căci mânia locuiește în sânul nebunilor";

• „Nu zice: „Cum se .face că zilele de 
înainte erau măi bune decât acestea?’’, 
din înțelepciune întrebi așa";

• „înțelepciunea prețuiește cât o moștenire, 
și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele”;

• „Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire 
dă și argintul; dar un folos mai mult al științei 
este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au";

• „Vită-tc cu băgare de seamă la lucrarea 
lui Dumnezeu: cine poate să îndrepte ce a făcut El 
strâmb ?“;

• „In ziua fericirii, fii fericit, și în ziua ne
norocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut., și pe 
una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mal poată 
ști nimic, din ce va fi după el";

I 1
• „Tot felul de lucruri am văzut în zilele • [ 

deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană,!» 
care piere în neprihănirea lui, și este câte un ne-} >

iuuliul'U lui"; *,
ceZ înțelept mai tare J >

om <; 
fără prihană, care să facă binele fără să păcă-! ' 
tuiască". j t

ta«,j 
! 

mc ?; 
Căci nu'

I
»

;!

Din lumea colecționarilor
• Napoleon Bonaparte

(1769 — 1821)
în timpul exilului său de 

pe insula Sfânta Elena co
lecționa soldați de plumb, 
cu ajutorul cărora de
monstra erorile comise de 
generalii săi pe câmpu
rile de bătălie din Eu
ropa.
• Henri; Ford (1863 —

1947)
Regele automobilului, 

un adversar înfocat al 
alcoolului, era în. schimb 
un pasionat colecționar 
de... sticle de gin.

• Albert Einstein (1879— 
1955)

Colecționa timbre. „Fi- 
latelia, spunea el, este o 
formă deosebită de a te 
recrea. Ea tp ajută
să te poți concentra din 
nou”.
• Maxim Gorki (1868 — 

1936)
Colecționa cărți, tim

bre, porțelanuri și lucrări 
de artă populară. | In 1927 
a devenit membru al „In
ternaționalei filatelice". A 
donat colecțiile sale unor 
muzee și unor specialiști.

• Karl Marx (1818 —
1883)

Nu era colecționar, dar 
a ajutat-o pe fiica sa să 
colecționeze timbre. I-a 
încurajat această pasiune 
de la vârsta de 8 ani, 
considerând filatelia un 
mijloc de educație. Prie
tenul său, Friedrich En
gels, îi trimitea regulat 
timbre.
• Francesco Petrarca 

(1304—1374)
Poetul italian a strâns o 

impresionantă colecție de 
obiecte romjne.

• ♦ * ♦ •

Mica enciclopedie

! DE LA
0 Cu ce putem măsura

i înfeiepciunea
i „Surplusul de înțelep-
' ciune se măsoară cu 
ț aceeași unitate cu care 
( măsurăm diminuarea fie- 
’ rii”.
' 0 Cum trebuie i învingi
\ „Nu trebuie să vrei să
. învingi atunci când se 
’ întrevede perspectiva să- 
) ți depășești doar cu un 
i cap- adversarul. Victoria 
< strălucită trebuie să-1 
' facă fericit pe învins și 

să aibă o scânteie de 
i divin ce atenuează umi- 
J lirea".
1 0 Aur
\ „Nu tot ceea ce este

legiuit, care o duce mult în răutatea lui";
• „înțelepciunea face pe 3 ...

decât zece viteji, care sunt într-o cetate";
• „Fiindcă pe pământ nu este nici un

NIETZSCHE
aur strălucește. Străluci
rea discretă este carac
teristică metalului cel 
mai prețios”.
0 Eroismul

„Eroismul înșeamnă a 
face lucruri mari, fără 
a avea, în lupta cu al
ții, sentimentul că te 
găsești înaintea altora. 
Eroul poartă în el, în 
limitele de netrecut, de
șertul și Pământul Sfânt 
spre care trebuie să se 
îndrepte”.
0 Moarte

„Tn perspectiva sigură 
a morții, am putea adău
ga vieții o picătură de
licioasă și parfumată

— S-a dovedit că un 
braț de mușcate conțin 
mai mulți tananți (folosiți 
pentru tăbăcirea pieilor) 
decât scoarța unui stejar 
de 100 de ani 1 Gu o teh
nologie simplă, se pot ob
ține pe cale industrială 
tananți din această ne
așteptată materie primă. 
Descoperirea salvează de 
la distrugere un material 
atât de prețios al pădurii, 
lemnul de stejar.

— In grădina casei na
tale a lui Shakespeare, din 
Stratford (astăzi monu
ment național șl muzeu

al celebrului dramaturg) 
sunt cultivate toate flo
rile, plantele și copacii 
care sunt citați în operele 
sale.

— Cel mai rezistent com
pus chimic la căldură din 
cele peste 4 milioane 
descrise științific este car
bidul de tantru (Ta — 
GO — 88). El se topește 
numai Ia o temperatură 
de peste 4010 grade Cel
sius.

— Cu o lungime de 
2750 km. Orinoco este so
cotit al cincilea fluviu

al Americii de Sud, Deși 
fauna și flora lui cuprind 
o mulțime de ciudățenii — 
arborele „sorveira" („bi
beronul” din scoarța că
ruia curge sucul care 
seamănă cu laptele de 
vacă), lipitori gigantice, 
calcan! otrăvitori, pești 
carnivori, lilieci — vam
piri, milioane de broaște 
țestoase etc. —, faima i-a 
fost dusă de țânțari, co
hortele lor nesfârșite de
terminând și denumirea,, 
deloc atrăgătoare, do 
„Fluviul țânțarilor".

— Un elefant» poate să 
consume zilnic circa 120 
litri de apă.

CITIRE
I 

de nepăsare — dar voi i 
ceilalți, ce vă pretindețl 
farmaciști deosebiți al 
sufletului, ați transfor
mat această picătură in 
venin, ce face întreaga 
Viață detestabilă!".
0 Cea mqi nobilă virtute

„în prima fază a U- 
manității superioare, cea 
mai nobilă virtute este 
considerat actul de cu
raj, în a doua — drep
tatea, în a treia — 

cumpătarea, iar în a patra 
— înțelepciunea. în ce 
fază trăim? în ce fază 1 
trăiești ?“. I
Selecfie de IUE LEAHU |

1
\ 0 La perși, în ziua de
. An Nou, cel care insti- 
’ tuia reînnoirea cosmogo- 
) niei era regele, care ros- 
i tea solemn: „Iată o 

nouă zi a unui nou an:
i trebuie să reînnoim ceea 
ț ce timpul a învechit!".
. 0 Există în teatrul lui
' Shakespeare această re- 
) plică: „Lucrurile fără 
l leac trebuie uitate; ce 
. s-a întâmplat s-a în- 
’ tâmplat". Da, dar eu sunt 
\ RAG. Trecutul înseam- 
ină totul. Viitorul nu 

există... 0 Am consta
tat prin timp că nici

l

un mare om al planetei 
n-a fost ateu. Nu intră 
în discuție Lenin, Sta
lin, Hitler, Ceaușescu — 
care au fost mari... ti
căloși... 0 Din înțelep
ciunea persană: „Ve
cinătatea PROSTULUI e 
mal groaznică decât 
MOARTEA, iar întâlni
rea ou el e nenorocire 
fără sfârșit" 0 Oa
menii țin să-și constru
iască cea mai solidă casă, 
să achiziționeze cea mai 
puternică mașină. Cate
dralele sunt gândite pen-

LAPlRlftiTl
tru o mie de ani. Dar 
uită, uită semenii mei 
să ne „construim" su
fletul pentru veșnicie... 
0 Printre paradoxurile 
planetei Pământ l-am 
întâlnit și pe acesta : 
„Pentru un bărbat, o 
femeie în plus înseam

nă o victorie j pentru o 
femeie, un bărbat în 
plus înseamnă o înfrân
gere". 0 @u ani în 
urmă, într-o vreme când 
acest adevăr — spus cu 
glas tare — ar fi putut fi 
aspru sancționat, un preot 
— la sfârșitul slujbei

duminicale — a conclu
zionat : „Gând încerci să 
construiești un Rai fără 
Dumnezeu, rezultă un 
Iad”... 0 Nu caut chiar
cu lumânarea paradoxu
rile Vieții, dar cum să 
nu-ți rămână în minte 
inscripția de la intrarea 
într-un spital (văzut în 
vis ?): „Pentru a ieși 
din acest spital trebuie 
mai întâi... să mori”. 0 
Andrâ Malraux parcă 
gândea pentru noi, româ
nii, când spunea: „Să 
nu-i învățăm să întindă

și obrazul celălalt pe oa
menii care de două mii
de ani nu au primit de
cât palmp”. 0 Suntem 
izbiți cu toții de inso
lența crasă a unor par- 
veniți, îmbogățiți peste 
noapte, fără elementara 
infrastructură educativă 
necesară unui om civi
lizat. Știa ce știa Swift 
când spunea: „E destul 
să vezi ce cap au cel
cărora le-a dat Dumnezeu
bani ca să-ți dai seama 
cât preț pune el pe bo

113 LEAHU
gății".

|
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Mărtișoare verbale

v-
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![Cu HENRY DE MONTHERLANT (1896—1972) |

■
I

I

f

— Poet, dramaturg, romancier ți eseist france;, £ 
membru al Academiei Franceze — •,’

.Generozitatea -este întotdeauna jertfire de •’I •
[sine. Această jertfire este însă;! esența generozității". J

• „Unde nu e greutate, nu e glorie". ?
• • „Toți morții urcă-n noi spre a muri a doua \ 
; oară".
J • „îmi înfig pana în inimă ca să scot din
• cuvinte".

• „Vorbesc cu mine însumi. Noi doi avem 
[totdeauna multe să ne spunem. Mă confrunt
• ceea ce sunt, cu ce am fost, cu ce visez să 
!cu ce vreau să ajung".
; • „Nu-1 scoate din fire pe laș, ca să nu-1 faci 5
[deodată curajos". 5
! • „Cu ce să-ți umpli viața dacă nu cu îndatoririi" <
î • „Fiecare dintre noi socotește că în unele pri- ț
• vințe poate să facă unele concesii, dar în altele tre_ f
>buie să fie ca o stâncă". %
[ • „Eu singur voi fi unealta propriului meu des- Z"
;tin“. /

• „Două feluri de promisiuni sunt sfinte: cele < 
I făcute urțui copil și cele făcute unui dușman". I;

• „Să nu crezi niciodată nimic din ce se spune J»
i despre tine, chiar dacă e de bine. Există o singură J 
[persoană care te cunoaște: tu însuți". J

Selecție de ILIE LEAHU 5

...

în-< 
cu > 

fiu, [j
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VIS
Sunt un copil cu dinții 

de lapte și o Întreb pa 
Mama de ce nu sunt pa
săre și unde se duc norii, 
unde se culcă Soarele și 
de ce e albă Luna? Câte 
sunt stelele și ce spune 
Pădurea? Iarba de ce e 
verde și fluturii de ce 
mor?... Și adorm cu ur
sulețul în brațe.

E frig, lumina e aprinsă, 
și mă trezesc, văd noap
tea ce mă cheamă prin 
ușa larg deschisă. Nimeni 
nu e în casă, strig și 
nu-mi răspunde, în curte

{clepsidra)

Aproape entuziaști, re- 
| lativ încărcați cu pato- 
< sul noii revoluții de șo- 
j merizare a maselor largi 
, populare, întâmpinăm a- 
I cest întâi de martie cu 
’ noi succese în opera de 
(pauperizare deplină a 

vSteazului și flămându- 
I* lui popor român. Obser- 

vându-ne căzuți într-o 
J stare semiletargică, noua 
I conducere a sunat deș- 
» teptarea, după care ne-a 
| înviorat cu amenințarea 
« unei austerități demne 
I de glorioasa epocă cea- 
J ușistă. Este bine, ca să 
Inu uităm, pentru că ui

tând istoria, am fi con- 
j damnați să o repetăm. 
I La noi nu e cazul, ți- 
* nând seama că soarele 
| nostru cu valențe mo- 

» țești vigorat cu altoi 
| constantinesc, tot de la 
' București răsare Este 1 
I Martie și niciodată ro

mânul n-a avut o per

spectivă mai clară asupra 
viitorului său zărit la 
orizont, mic și negru, 
care îi va propulsa în 
elita prosperității cel 
puțin europene. Miroase 
corespunzător a primă
vară, au apărut ghioceii, 
aglicele și cerșetorii bine 
organizați în structuri

GRADINA lui
DUMNEZEU_______

spre care ar fi bine să 
Drivim mal cu atenție. 
Poate reușim să le șter
pelim organigrama — 
model având în vedere 
că Un cerșetopaș, de vreo 
6 ani avea sarcina ca, 
la sfârșitul unei zile 
obișnuite de lucru, să 
predea șefului (!) 20000 
(douăzeci de mii de lei). 
Ar fi benefică și reci
proc avantajoasă o run
dă de convorbiri preli
minare cu această nouă, 
prolifică și bănoasă ca

tegorie socială — poate 
punem mâna pe niște 
bănet și mai cârpim — 
pardon 1 — gropile din 
asfaltul străzilor nu mai 
spun din care oraș... Dar 
e 1 Martie și, datorită 
noilor prețuri, năucitor 
de liberalizate, vom o- 
feri în acest an femei
lor dragi- mărțișoare 
verbale. Metodă moder
nă, ieftină și minimă 
consumatoare de energie, 
ca să nu mai vorbim de 
avantajul lnvizibiljtății 
unul astiel de mărțișor 
și eliminarea din discu
ții a unor întrebări de 
genul: Zii, iubito,
iarăși ți-a dat măgarul 
ăla de coleg mărțișor?" 
Pentru că în Grădina 
Iui Dumnezeu totul este 
posibil, iar Sfântul Ilie 
se află în delegație Ia 
Bruxelles cu trăsnetele 
lui cu tot. Amin!

DUMITRU IIURUBA
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Ca^fîUttă
Când văd cum treci nepăsătoare 
Prin piața plină cu verdețuri, 
Zâmbind serafică la prețuri, 
Te bănuiesc de-alienare.

Și mă întreb: cu ce nutrețuri 
îți umpli farfuria, oare?
Nu te-a lovit vreo indexare 
De ți se face mintea crețuri?

Vei fi avut vreun vis sinistru 
Legat de-o falsă abundență, 
în care. Domnul. Prim-ministru,

Nu te-a sortit la penitență, 
Ci, foarte ferm, dar cu decență, 
Te-a RAS din Marele Registru ?

DUMITRU IIURUBA
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este beznă și nimeni nu 
mă -.aude. Cobor până la 
poartă și drumul de țară 
pustiu și noaptea adâncă, 
nici păsări, nici câine, nici 
glas nu șp-aude... Mi-e 
rece și haina mi-e tare 
subțire, strig după Mama 
și nu îmi răspunde. Unde 
sunt ei? ie ce nu alături 
de mine? Mă simt pără
sită. E beznă și noapte 
și nu am pe nimeni. Por
nesc la-ntâmplare pe dru
muri, în noapte, și noap
tea e neagră și liniștea 
— adâncă, încet îmi curg 
lacrimi fierbinți pe o- 
braji. Vine o babă, mă ia 
încet de mână și-ajung 
intr-o cămară. Un pat, o 
lumânare, un preș și e 
Mama. Mă cuibăresc plân
gând în brațele mamei, 
închid ochii grei și plânși 
și mă ridic, cu brațele în
tinse, peste grădină -și 
dealuri, tot mai sus, că
tre lumină, atât de ușoară 
măJndrept către Soare 
și-ajung in grădină eu 
pământ alb și mulți crini. 
E-atâta lumină și feri
cire... ce bine că am a- 
juns din nou Acasă.

INA DELEANU

• — N-ai. văzut-o pe 
soacră-mea?

— Nu!
— Fericitule!...

• în timpul unul cu
tremur se dărâmă casa 
familiei Brown. Copiii 
sunt trimiși la bunici. 
După o săptămână, fami
lia Brown primește o te
legramă: „Trimiteți cu
tremurul, luați-vă copiii".

• — Ce asemănare ex
traordinară între gemenii 
dumneavoastră! îi deose
biți greu?

— Pe Horică imediat. 
Cu celălalt e mai greu...

• — Iubita mea, ai cei 
mai frumoși ochi din lu
me I

— De unde știi?
— M-am uitat pe hartă...

• Prostituata către re
porter:

— Când am rămas șo
meră, am îmbrățișat a- 
ceastă meserie în care 
dacă ai calități, te caii-, 
fici peste noapte!...

— Foarte simplu. Când 
am fost angajat mi s-a 
spus că acest schelet are 
2 000 000 de ani. Zilele 
trecute, am împlinit 28 
de ani de când lucrez
aici. Așa că...

• Un critic reproșează
unui dramaturg că în ul-
tima lui piesă introduce
sintagma „vid dureros"

referitoare la momentele! 
de slăbiciune:

— Ce imagine ciudată! 
— îl spune el. Cum se 
poate ca un vid să fie 
dureros?

— E foarte simplu, re
plică dramaturgul, pe dum
neavoastră nu v-a durul 
niciodată capul?!

PRINCEPS
1 2 3 ■ i 5 6 7 8 9 10
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ORIZONTAL: 1) Înregistrați la maxi

mum după un flash con brio; 2) Repre
zentant tipic al înmulțirii cu spor; 3) 
Caracteristica definitorie a împărăției 
îui Neptun; 4) Termen agrest de judecată

amânat sine die — Mod vetust de a fi 
în cunoștință de cauză — Esențiale 
într-un proces de renovare!; 5) Scutul 
lui Poseidon în lupta împotriva lui Eol 
— Notorii rătăcitori pe drumurile drep
tății; 6) Suferința neostoită a florilor 
privirii — Formă lexicală de integritate 
incipientă; 7) Puhoaiele revăsate odini
oară de la Nistru — Variantă de ser
viciu pentru acela în cauză; 8) Refren 
monoton la căpătâiul țâncilor — Pito
rescul de limbaj al junglei Amazoane
lor — Clișeul concis al imaginii prece
dente; 9) Readuși (!) in discuție la mo
dul literar; 10) Adjudecat indubitabil 
fără șanse de absolvire.

VERTICAL: I) Evantaie purpurii pen
tru obrajii dimineții; 2) Acționar perse
verent în interesul stăpânirii; 3) Gene
ratoare de forță cu tenta durabilității; 
4) Chemare obișnuită în intimitatea 
curții — Armă albă pentru escamotarea 
adevărului — Tinerețea zilei prefigurând 
amiaza (abr.); 5) înveșmântat într-o 
hlamidă cu sclipiri diamantine —• Antre
nori rigizi la o probă de înălțime; 6)

• Ghidul unui muzeu 
se adresează vizitatorilor:

— în fața dumneavoas
tră se află scheletul unui 
brontozaur de acum 
2 000 028 de ani.

— Câtă exactitate! — 
exclamă unul dintre vizi
tatori. Dar cum ați reușit 
să stabiliți vârsta atât de 
precis?

Criticul literar Petru Poantă a fost prezent de 
curând la - Deva la lansarea romanului „Casarabassaf* 
de Petri șor Ciorobea. Foto: ANTON SOCACI

A trimite solia nefastă a tăcerilor de 
plumb — Floare colorată la pervazul 
sufletului; 7) Calea Lactee a universului 
abia mijit — Pasager cotidian pe lunga 
timpului cărare; 8) Apoteoza lirică a 
prinosului de recunoștință — Complice 
inocentă la un plan eșuat — Primii so
liști într-o formație neolatină; 9) Angre
nați într-un sistem cu sensuri giratorii; 
10) Impunător implacabil în ciuda opo
ziției DICȚIONAR: API.

V'ASILE MOLODEȚ 
Dezlegarea careului 

ASOCIATIVE 
apărut în ziarul nostru 

de sâmbăta trecută :
1) PENALITATE; 2) ACOMODABIL; 3) 
COMICITATE; 4) ANIN — LO - EV. 
5) NON — BINARA; 6) IMAȘ — CARAT; 
7) ȚIȚEI — RE — O; 8) UȘI — AGEN
TA; 9) RIVALA — DUR; 10) AȚAȚA- 
TOARE.

Controlul poziției:
Alb: Rd3, Ta6, Tg8, 6d5
Negru: Rf5, p : 7

MAT ÎN 2 MUTĂRI

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT : j

1. Rf4 h : g 2. Tg4 mat
2. Dh8 mat L------- >-
1------------------- h6 2. TlH> mnt
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Cum si cu cât se indexează salariile 
bugetarilor

Hotărârea Guvernului nr. 26/21.02 1997
r ftBT. 1. (1) Salariile de bază, precum 

sporurile ți indemnizațiile acordate In 
ȘMtnâ fix<i personalului din sectorul bu- 

fgBtav se tadexeaoă. în medie lunară pe 
Ștrimostrul 1, 19W cu un coeficient de 
88,7 %.

(2> Pentru aplicarea prevederilor alin.
1, salariile de bază, precum și sprrurBe 
și indemnizațiile acordate In samă fixă 
personalului din sectorul bugetar, cuve
nite pentru Lunile februarie și martie 
1997, sa tadexeasă cu un coeficient de 
*3°/» (3* Salariat de bază corespunzător 
țoefieientniMi de ierarhizare, 1,00, stabilit 

ț-prin Hotărârea Suvernultd nr. 869/1906 
■ta 180500 Iei lunar bnrt, devine, începând 
’•■ luna februarie 1997, 258 200 Tei liinar 
nftrut.

ART. 2. (1) Salariile de bază, precum 
jg sporurile și indemnizațiile acordate în 

' MKnd fixă personalului din sectorul bu
getar, indexate in medie pentru trimestrul 

E<, 1997 cu coeficientul de 28,7%, se in- 
flexeanK ia trimestrul II. 1997 cu ua co
eficient de 18,35%.

(2) !n scopul realizării prevederilor alin. 
|t), salariile de bază, precum și spornrite 
gl indemnizațiile acordate în sumă fixă 
personalului din sectorul bugetar, rezul
tate prin aplicarea prevederilor art. > 
•lin. (M <En prezenta hotărâre, se inde- 
■eazâ ca un coeficient de 6,0% începând 
•U dmfdmile cuvenite pentru tuna aprilie 
097.

(3) Salariul de bază corespunzător co- 
etici caMui de ierarhizare 1,00 pentra per- 
SonaM din sectorul bugetar devine, fn- 

cepând cu data de I aprilie 1997, 273 700 
Iei lunar brut.

ART. 3. țlj Compensația stabilită prin 
Hotărârea Guvernului nr. 860/1996, de 
17 000 lei lunar brut, se majorează la 
22 290 lei lunar brut, in medie lunară pe 
trimestrul L 1997, și la 26 300 lei lunar 
brut Începând cu data de I aprilie 1997.

(2> Compensația de 22200 lei, rezultată 
ta medie lunară pentru trimestrul I. 1997, 
se acordă In lunile februarie și martie 
1997 în valoare de 21900 Iei Lunar brut.

ART. 4. (1) Pentru personalul care, la 
data aplicării prezentei hotărâri, este în
cadrat cu un salariu de bază de până la 
229500 lei lunar brut, inclusiv, se acordă 
o compensație suplimentară, în medie lu
nară pe trimestrul I, 1997, de 20 500 lei 
lunar brut.

(2) Pentru saiariații Încadrați cu salarii 
de bază cuprinse Intre 229 500 lei lunar 
brut ș> 250 008 lei lunar brut, valoarea 
compensației suplimentare este egală cu 
diferența între 250 000 lei și nivelul sa
lariului de bază brut lunar al persoanei 
în cauză.

(3) Compensația suplimentară de 20500 
lei, rezultată în medie lunară pentra tri-

sestrul f. 1997, se acordă fe lunile fe
bruarie și martie 1997 la valoare de 
30 750 lei lunar brut

(4) Pentru saiariații încadrați cu sala
rii de bază cuprinse intre 239500 lei lunar 
brut și 250000 lei lunar brut, valoarea 
compensației suplimentare, rezultată din 
aplicarea prevederilor afin. (2) pentru În
treg trimestrul I. 1997 se acordă în lunile 
februarie și martie 1997.

ART. 5. (1) Compensația suplimentară de 
20 500 Iei husar brut, acordată în medie 
lunară pe trimestrul I. 1997, se majorează, 
începând cu data de 1 aprilie 1997, la 
24 300 Ici lunar brut.

(2) Compensația suplimentară prevăzuta 
la alin. (1) se acordă în trimestrul II. 1997 
personalului încadrat cu un salariu de 
bază, în luna martie 1997, de până la 
333 200 lei lunar brut.

(3> Pantra saiariații Ineadrați cu salarii 
de bază cuprinse între 333200 lei lunar 
brut șl 357 500 lei lunar brut, valoarea 
compensației suplimentare este egală‘ cu 
diferența între 357 500 lei și nivelul sa
lariului de bază lunar brut al persoanei în 
cauză. ,

ART. 6. Nivelurile noi ale salariilor pen
tru personalul din sectorul bugetar, pre
cum și pentru personalul regiilor autono
me cu specific deosebit vor fi calculate 
și transmise de către Ministerul Muncii 
șl Protecției Soctale, rotunjite din 100 în 
100 lei, în favoarea salariatului.

ART. 7 (1) Compensațiile stabilite po
trivit ort. 3, art. 4 și art. 5 din prezenta 
hotărâre fac parte din salariu, fără a fi 
incluse în salarful cte bază și se acordă 
proporțional cu timpul lucrat în program 
normal de lucru. Compensațiile se cu
prind In fondul de salarii și se iau în 
calcul, potrivit legfl, la stabilirea dreptu
rilor șl obligațiilor care se determină în 
raport cu salariul șL respectiv, cu fondul 
de salarii, cumulându-se. In vederea im
pozitării, cu celelalte drepturi salariale. 
Compensațiile se iau In calcul la stabilirea 
indemnizației pentra concediul de odihnă.

(2) Compensațiile menționate la alin. (1) 
au caracter de spor permanent în sensul 
prevederilor Legii nr. 49/1992 privind mo
dificarea și completarea, unor reglemen
tări din legislația de asigurări sociale.

ART. 8. (1> In cazul cumulului de func
ții, compensațiile se acordă o singură data, 
ia unitatea unde persoana ia cauză iși 
are funcția de bază.

(2) Persoanele care cumulează fracțiuni 
de normă, în vederea realizării unei nor
me întregi, vor beneficia de compensații 
proporțional cu fracțiunea de normă, până 
la realizarea compensației integrale stabi
lite potrivit prezentei hotărâri. In același 
mod se procedează și în cazul pensionarilor 
de invaliditate de gradul UI încadrați Ln 
muncă.

(3) Persoanele care cumulează, potrivit 
legii, pensia pentru limită de vârstă cu 
salariul vor beneficia numai de compen
sația suplimentară prevăzută la art. 4 și 
art. 5 din prezenta hotărâre,

ART. 9. Premiile, primele și alte drep
turi prevăzute în Hotărârea Guvernului 
nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor 
privind reglementarea unor probleme fi
nanciare in activitatea sportivă, republi
cată în Monitorul Oficial al României nr. 
211 din 6 septembrie 1996, se indexează 
cu 30,75% începând cu luna februarie 
1997 și cu 18,35% începând cu luna apri
lie 1997.I

ART. 10. în aplicarea prevederilor pre
zentei hotărâri. Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot 
emite precizări.

S-au scumpit serviciile medicale

Consultațiile la policlinicile cu platfi

cu plată
Nr. ert.

Mr. ort

cefc

la demteuiu Consultații 
control în 
policlinică

Policlinică ziua noaptea

t. &»nsultație primară acordată 
de academicieni, profesori șl 
conferențiari, doctor! în medicină 
șl doctori docenți 15 000 18 000 2» 000 14 000

e» Consultații primare acordate 
de medici primar! 14 WQ 16 000 18 000 13 000

8. Consultații primare acordate 
de medic! specialiști și alte 
cadre medicale cu pregătire

•

15 000 12 000superioară 15 000 17 000

— Certificat medical pentru 
emigrări în străinătate 

fi. Eliberarea certificatelor 
întocmite la pct. I
— pentra cetățeni români
— pentru cetățeni străini

TARIF ORSKRVATI1

100 000 lei

10 000 lei
700 j; prin schimb valutar 

Ia organele bancare 
la cursul de schimb 
în care se face plata

NOTA: Tarifarea prestațiilor de la pct. I șl II se va face cumulat pe aceeași 
chitanță.

întreruperile sarcinii și introducerea de sterilet

Certificate medicale
TARIF OBSERVAȚII

Nr. 
crt.

Denumirea prestației Tarif
— iei —

L Certificate medicale întocmite 
de unități sanitare
— Certificat medical prenupțlal
— Certificat medical auto Inițial 
— Certificat medical auto perlodlo 
—. Certificat medical port-armă
— Certificat medical pentru 

angajare în străinătate

—■ Certificat medical adopțiune 
pentru cetățenii români 

t— Certificat medical adopțiuno 
pentru cetățenii străini

15 000 lei 
40 000 le! 
30 000 lei 
80 000 lei

50 000 lei

100 000 lei

900 ț

la solicitarea țârii 
respective se vor 
efectua șl alte pres
tații medicale con
form reglementări
lor în vigoare

prin schimb valutar 
la organele bancare 
ta cursul de schimb 
in care se face plata

1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.

Întrerupere curs sarcină 60 000
Introducere sterilet 10 000
Se exceptează de plata acestor prestații următoarele categorii:

Categoriile exceptate de la plata avortului
Șomere
Studente șl eleve
ia cursul de zi
Femei cu boli asociate sarcinii 
cărora evoluția sarcinii
Ie pune viața ln pericol

b) avizul medicului-șef de secție 
ob6tetrică-ginecologie din 
unitatea in care se efectuează 
întreruperea cursului sarcinii

Femei care au născut 4 sau mal 
mulți copii
Unul din părinți șuieră de o 

boală gravă care se transmite 
ereditar sau cane determină 
malformații congenitale

Carnet de șomaj vizat la zi 
Carnet de student sau de elev 
vizat la zi
a) recomandarea din partea medicului 
specialist care . supraveglteazâ 
bolnava respectivă, vizată de 
medicul_șef al secției respective 
Prezentarea certificatelor de 
naștere ale copiilor
a) recomandarea din partea 
medicului specialist care a 
diagnosticat boala respectivă șl 
a medicului care a stabilit 
riscul genetic
b) avizul medicului-șef de secție 
obstetricâ-ginecologie din unitatea 
în. care se efectuează întreruperea 
cursului sarcinii
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CUVÂNTUL LIBER

Preturile transportului 
pe calea ferată „Vitraliu hunedorean".

La Editura „Emia“ Deva a apărut {

Noile prețuri majorate, 
determinate de creșterea 
costurilor combustibilului 
și energiei electrice, se 
regăsesc la transportul 
de persoane pe calea fe
rată. Pentru cei intere
sați, iată câteva din 
costurile cuprinse în ta
rif, la trenurile cu ple
care din gara Deva, pe 
distanțele: Deva — Si- 
meria — 800 lei; Deva 
•— Bia — 1800 lei; De
va—Brad — 2000 lei’ De
va—Petroșani — 4800 lei;
Deva—Arad — 8590 lei; 
Deva—Timișoara — 9200 
lei ; Deva—Cluj-Napoca
— 10 000 lei; Deva—Cra
iova — 11600 lei; Deva— 
Brașov — 13 000 lei; De
va—București — 18 600 
lei; Deva—Suceava — 
21 600 lei și Deva—Iași
— 24 600 lei.

Costurile abonamente
lor (lunare pentru sala-

riați sunt de 27 200 lei 
- pentru distanța de la 

1—10 km; 51 600 lei 
între 11—25 km; 72 800 
lei între 26—5n km și 
128 400 lei între 51—75 
km.

în funcție de distanță, 
abonamentele pentru e- 
levi și studenți au cos
turi cuprinse între 17 500 
și 209 700 lei, până la 
200 km și 268 500 lei 
la peste 200 km.

Tichetul de rezervare a 
locului la trenul acce
lerat la clasa a Il-a are 
prețul de 600 let, iar la 
clasa I este de 1000 Iei. 
Suplimentul de viteză la 
tren accelerat pentru 
clasa a doua costă 800 
lei. Iar la clasa J — 
3700 lei pe distanțe pbnă 
ia 250 km, tar perte ■- 
ceasta costul este de 1786 
lei la clasa a U-a și 
15 000 iei la dasa 1, 
(I.J.).

„Vitraliu hunedorean 
— un generic generos și 
semnificativ pentru o „re
vistă de arte frumoase". 
Un periodic ce apare cu 
sprijinul inspectoratului 
Județean pentru Cultură 
Hunedoara, editat fiind 
de Casa de Cultură a 
municipiului Hunedoara, 
avăndu-l ca redactor șef 
pe scriitorul 'Eugen Evu.

Numărul 1 al publica
ției se deschide cu un 
remember „Dan Constan- 
tinescu — ’75",' scriitorul 
căruia străinătatea t-a 
deschis larg brațele spre 
a-l primi în ultima parte 
a vieții sale, neființa fi- 
indu-i primită de aseme
nea. de orașul Freiburg 
tGenumiaf. Un poet ro
mân trăitor in Germania

este Martin Seghedy, al» 
cărui maestru a fost toc-l 
mai cel care în acest an 1 
ar fi împlinit 75 de ani,j 
Dan Constantinescu. f 

Numărul de față oferă* 
un spațiu important poe-[ 
ziei aparținând creato- 1 
rilor âpropiați publicației} 
căt și celor din diaspora;? 
cronici de carte, de artă» 
plastică, prezentarea unor\ 
creatori. Un număr in-1 
semnat de materiale aduc* 
în atenție cunoscuți scrii-* 
tori hunedoreni: Eugen » 
Evu, Ioan Evu, Valeria,» 
Bârgău, Mariana Pândaru, 
Constantin Stanca. Este* 
comentată activitatea ce- * 
■naclulut literar ,.Lucian * 
Blaga“. |i

MINEL BODEA
«fi—fi—M—fi—fi—fi—•—

„Stoii penttu mama*

Starea mediului
Din determinările efectuate privind calitatea facto

rilor de mediu in județul Hunedoara la perioada 17—23 
februarie 1997 în punctele de control «1 calității aerului 
aij rezultat următoarele:

— Pentru pohianții gazoș* valorile medii și maxime 
«uioxid de azot, dioxid de sulf, amoniu și fenoli) s-au 
menținut în valorile limită admise. Valorile maxime an 
fost înregistrate In zona Hunedoara ia dioxid de azot la 
zilele <ie 18 și 21 februarie, iar pentru «fioxidul de sulf, 
valoarea maximă a fost pusă ta evidență in uinto 
— Deva la data de 20 februarie.

— Valorile medii și maxime pentru pulberile în 
suspensie s-au încadrat în fimrta admisă eu excepția zo
nei Teliuc. Valorile maxime pentru zona V. J iritai au 
fo^ înregistrate în ziua de 18 februarie, 19 februarie în 
zoaa Hunedoara cane au coincis cu limita admisă.

— Pulberile sedîmentabile an depășit limita admisă 
In zonele Teliuc de 6,6 -ori și ta zona Chițeădaga de 7,9 
ori;

— Valorile radioactivității beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au încadrat în limitele de variație a 
fondutei natural la toți factorii de mediu analizați.

Materiile în suspensie pe râul Jiu provenite în prin
cipal de la unitățile de prelucrare a cărbunelui prin eva
cuarea de ape uzate incomplet epurate au prezentat pen
tru perioada analizată o valoare medie de 3347,0 mg/1 
și 0 valoare maximă înregistrată la data de 22 februarie 
de 5851,0 mg/1. Ambele valori menționate sunt mai re
duse ca în perioada anterioară cu 168 mg/1 și respectiv 
4320 mg/1.

O componentă din programul de salubrizare pe 1996 
stă în atenția A.P.M. Deva a fost și întreținerea spa- 

. .tor verzi, extinderea, reamenajarea și înfrumusețarea 
zonelor peisagistice și modul cum s-au efectuat lucrările 
de igienizare a zonelor de agrement și a arealelor pro
tejate. în anul trecut s-au întreținut spații verzi pe o 
suprafață de 250 ha, s-au efectuat plantări de toamnă 
(arbori, arbuști ornamentali, peste 5400 buc.) trandafiri 
și gard viu pe o lungime de 1,5 km. Sunt lucrări care 
s-au efectuat în toate localitățile din județ. în același 
timp s-au întreținut și igienizat zonele de agrement și de 
areal protejat pe o suprafață de 120 ha în pădurea Chi- 
zid, in Parcul Dendrologic Simeria, In zona de agrement 
Strei, lacul Cinciș și pe drumul de acces spre rezervația 
de zimbri din pădurea Slivuț — Hațeg.

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI DEVA

CINEMA

♦
I

î

I
•-

1♦ 
I 

I
e „PATRIA" DEVA: Meciul secolului (28. II. J.

— 3. III.); Fantoma cu șofer (4—6. III). |
0 „FLACARA" HUNEDOARA: Risc maxim | 

(28—6. III.); *
„PARANG" PETROȘANI: Răscumpărarea » 
III.); Meciul secolului (4—6. III); 1
„CULTURAL" LUPENI: Tăcerea pieilor 1 
IU); F ’ •
„ZARAND" BRAD:

Meciul secolului (4—6. III); 
„LUCEAFĂRUL" VULCAN: Răscumpărarea 
3.III); Reacție în lanț (4—6. III); 
„PATRIA" ORAȘT1E: Seven (28—3.III) J

cel mai curajos porc din lume (4—6. III); 
„DACIA" HAȚEG : Phenomenon (28—3. 
Cabaret în familie (4—6. III);

„MODERN" HUNEDOARA: Dragonul de 
(28—2. III);

e GASA DE CULTURA CAL AN: îngerii 
zitori (27—2. III);

0 „LUMINA" ILIA: Vremea răzbunării 
II. — 2. III).

<28—3.

(28—3.

III);

îunnn ljute-iu; idccica pieiiur *

Pe viață și pe moarte (4—6. III); '
BRAD: Crudul adevăr (28 — îi*
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Așteptând autobuzul la felul acesta că nu vor I 
stația jOpera* din centrul plăti și mai mult Propu- J 
Devei sau trecând tatâm- nerea nu a fost acceptată » 
plătar prin non* la «te- din start de personalul u- J 
herul foto JMirnn", otaer- nitățiL Din mulțime s-a > 
vai zilnic coadă. Cei nea- făcut propunerea eliberă-1 
viza(î sau aaai curioși dta rii unor numere de or- ? 
fire întrebau: jCe ae dine pentru ziua urmă- | 
dâ?“. De fapt este una toare (părea a fi agreată » 
din cele două unități foto de dna Oană, întrebând I 
din județ (celălalt fiind doar dacă „vă mal recu-’ 
la Petroșani) unde se e- noașteți între dumnea-ț 
aecută sau mai exact s-au voastră ?"), dar a căzut. I 
mai executat fotcgiafiîte Voci neîncrezătoare, la î 
pentru preschimbarea car- un mnmeat dat, au cerut I 
netului de conducător chiar verificarea de către * 
auto. ©aida Financiară a unită- |

Spunem s-au etnecatat th, In ideea că ar exista » 
deoarece daa Oană (ața hârtie dosită. I
s-a prezentat și a spus că Spiritele s-au mai ta- J 
nici du are alt șef — n_nj cins, au fort schimburi de |

b
_____________________________ I

I
Cine face poze î

pentru conducătorii ■
auto din județ ? i

ih 
î b

Prima carte apărută la 
noua Editură „Emia" Deva 
se numește „Flori pentru 
mama". Cum era și firesc, 
dacă ne gândim că editura 
aparține poetei Paulina Pe
pa, „Flori pentru mama" 
este un volum de versuri. 
Poeziile sunt semnate de 
poeți români, începând cu 
Eminescu („Rugăciune" 
deschide volumul), Alecsan- 
dri, Coșbuc, Goga și con
tinuând cu generația con
temporană, în mod deose
bit cu hunedorenii loan 
Evu, Valeriu Bârgău, Tra
ian Filimon, Mariana Pân
daru, Eugen Evu, Vladimir 
Pop Mărcanu, Paulina Po
pa. Grafica volumului, res - 
pi rând prospețimea ghio
ceilor și-a primăverii, este 
semnată de Paulina Popa, 
care împreună cu Maria 
Razba s-a ocupat și de în
grijirea ediției.

Așa cum o spune și ti
tlul — „Flori pentru mama" 
— volumul cuprinde ver

suri dedicate făpturii ginga
șe și tandre a celei care dă 
viață. Pentru că „Versu
rile închinate mamei — 
spune dna Paulina pe co^ 
perta cărții ■— sunt, înainte 
de toate, expresia curată a 
renunțării la sine întru iu
bire. Dincolo de orice a- 
preciere, ele vor dăinui a- 
coperite de extraordinara 
frumusețe morală care con
feră mamei aura de mit?, i 

Cartea, aflată deja ta li- ■ .
brării, este foarte utilă ca
drelor didactice care-și pro 
pun să realizeze recitaluri 
de poezie pentru Ziua Fe
meii. Dar poate fi și un 
cadou pentru acest prilej, 
ca un buc!let nemuritor de 
«gânduri și sentimente care 
-să mângâie sufletul oricărei 
mame.

Editura „Emia" Deva se 
va prezenta cititorilor la a- 
propiatul Salon Hunedo- 
rean al Cărții cu mal multe 
titluri.

VIORICA ROMA»

Magazinul Cqi'i^^ar lleva 
K-<i»il BlrR pArfcr

Tr I. 054/21 1261

Va anunța.
10% REDUCERE ciTocazia MĂRȚIȘORULUI 

(Preturi calculatei cursul 1$ =6500 lei) 
DOAR IN PERIOADA 1 - 15 MARTIE *

l
iI

Grăbiii-va . inllaiia iih iarla !!1 
Ea va topește ecoiioiniilfî

Auitn îetviiofti n*dc|elot Kvnedoaia ți Albe pot tumpoiș
‘ptodusn“S> volooic- de ponă Io lO.OOO.OCO lei <u

a declarat că „începând 
de mâine, 28 februarie, 
nu voi mai face poze pen 
trn carnet, nu voi mal 
lucra pentru Mitsubishi". 
Hotărârea a fost luată ca 
urmare a incidentului in
tervenit în după-amiaza 
zilei de 2T februarie, când, 
în jurul orei 17,30, la coa
dă aflându-se aproape 
100 de persoane, s-a a- 
nunțat că s-a terminat 
hârtia foto (situația se 
repetă —n.n.). Majorita
tea celor prezenți, care aș
teptau de câteva ore, a 
refuzat să plece (unii erau 
de la zeci de kilometri 
de Deva), vociferând, o- 
biectind, unii chiar soli
citând prezența comandan
tului poliției.

Spre surprinderea celor 
de față, în câteva mihute 
a apărut un echipaj al 
Poliției Municipiului De
va, hotărât să facă ordi
ne. Nu era însă cazul. Oa
menii erau nemulțumiți 
de faptul că au așteptat 
degeaba, că de la 17 000 
lei pozele au ajuns să 
coste 24 000, iar din 27. 
02, ora 8, 26 000 lei, iar 
mâine, cine mai știe cât 
Astfel au cerut să achite 
contravaloarea pozelor, a- 
vând în vedere timpul i- 
rosit, urmând ca în zi
lele următoare să-și facă 
pozele, aslgorându-se in

replici și mai dure, chiai J 
și amenințări, explicate de | 
pierderea răbdării, de ne- I 
încredere, de modul defec- J 
tuos de organizare a a-1 
certei acțiuni.

Se cunoaște că firma I 
Mitsubishi deține mono- • 
polul în toată țara pen- I 
tru executarea fotografii- 1 
Ion iar atelierul Miron I 
este autorizat pentru un ’ 
an ta acest sens. Dar, ta • 
condițiile existenței într- I 
an județ a doar două a- J 
semenea unități, cărora | 
nu li se asigură materia- • 
iele necesare, va fi oare | 
posibilă schimbarea per- ’ 
miselor până la sfârșitul I 
anului ? De ce trebuie să ’ 
se creeze asemenea situa- > 
ții neplăcute ? Sau ce fel I 
de interese sunt în joc ? ' 
Va fi oare cineva tras la | 
răspundere ? Și de către » 
cine ? Oricum, oamenii I 
trebuie informați. ‘

•
'In dimineața zilei de ’ 

28 februarie, cu mult îna Z 
înte de ora deschiderii, | 

t fața unității s-au a- * 
dunat peste 200 de oa- | 
meni, cărora li s-a camu- « 
nicat că nu se vor face | 
poze (primiseră doar 100 ’ 
coli hârtie foto) până nu i 
vor primi material sufi- I 
cîent, deoarece s-ar crea J 
șl mal mari nemulțumiri. I 
(M.T.)

PLATA IN 12 RATT
CU AVANS DE 

NUMAI 10%

TEHVIZOARE COLOR (NEI, -PHILIPS, DAEWOO, GOLDSTAR) 
CONGELATOARE, FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 

MAȘINI DE SPĂLAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 
COM8INE MUZICALE RADIOCASETOfOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARE MOCHETE 

Șl /AULT£ ALTELE 
TOATE IA CELE MAI MICI PREfURI!

ACUM Șl PERSOANELt JURIDICE 
(fir«ne, instituții, oso<ia|ii el< )

POT CUMPĂRA DE LA fIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 

25.000.000 LEI <u

PLATA ÎN 1? RATf ‘
“ Tn momente de inflație câștigați numai daca cumpr ați’ 

=• Prin noi puteți cumpără chior doca nu aveți sulkienți bont 
PLĂTIND IN RATE!

TOATE ACESTEA NUMAI LA MAGAZINUL
CENTRAL

NN Otipiț, STB. N. BtaESCII NR. 11, TEL 054447496

IMCOMEX
MARCA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE1

•MCOMEX
LiDERUL VÂNZĂRILOR IN RAH1
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’ VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•' Vând luioâ veclie 
(preț producător). Tel. 
230788. Deva. (097825)

• Vând cazan și boiler 
Instant gaz. Tel. 620748.

(8553)
• Vând urgent aparta

ment două camere în De
va. Tel. 229177. (8518)

• Vând urgent casă 
Săulești, nr. 75, poziție 
deosebită, gaz. Tel. 660125.

(8533)
• Vând apartament trei 

camere, Dacia, bl. 26, se. 
I, ap. 19. Informații la 
domiciliu.

• Cumpăr1 porci pentru
sacrificare. Relații la tel. 
232214, orele 8—16; 211443, 
orele 18—21. Pentru Deva 
și împrejurimi asigurăm 
transportul. (F)

• Vând casă, curte și
grădină in Săulești, nr. 
<23. (8510)

• Vând casă, str. Că- 
lugărcni; nr. 80, Deva. 
Tel. 216135. • zilnic. (8523)

• Vând mașină înghe
țată germană cu două 
capete și mașină Canada 
pentru mici și grătare, 
(nouă) Tel 221260. (8525)

• Comraicom cumpără
- ■ vinde locuințe, terenuri. 
Informații Ja cofetăria 
Astoria. (8528)

• Vând apartament două 
camere, zona Dunărea. 
— Hunedoara. Tel. 061438.

(8531)
• Vând apartament două

camere, Goidu, bl. E <3, 
ap. 79. (8537)

• Vând urgent spațiu 
amenajat. 62 mp, pentru

^comerț, cabinete, birouri, 
■jprestări servicii. Tel. 
'-■228875 (8500)

• \ ând presă bolțari cu 
vibrator. 4 bucăți conco

mitent, 28/18/24. Te1.
613651, intre orele 17—19.

(850?)
• Cumpăr coarne de cerb

<a kilogram. Tel. 057/ 
*87783. (8516)

• Vând fân plus lu
cerna și butoi stejar 80 
litri, preț convenabil. 
CeL 628357. (854’)

• Vând casă, anexe, 
i Jjrădină, Deva, str. Călu 
'*găJbni, nr. 72. Tel. 227491.

(6360)
• Vând vacă Holstein

pil vițea, garanție 20 li
tri. Tel. 621363. (6359)

• Vând patru roți de 
*emn pentru căruță. Bo-

I șorod, nr. 189, tel. 188.
(GRT)

• Vând Dacia 1304 (pa
puc). Tel. 211697, orele 
18—21. (8543)

• Vând apartament 3 
i camere, etaj 2, îmbună
tățiri, plus garaj. Orăștie,

Mureșului 21, tel. 642804.
(8318)

• Vând dulap frigorific
si casă de maroat. Orăș- 
t’C, 647360. (8319)

• Vând apartament 3 
camere Orăstid, Pricazu-

' tui 71/8. Tel. 642603.
(8320)

• \ and bar funcțional,
dotări complete, vad co

mmercial bun. Tel. 730342, 
"orele 19 22. (8547)

• Vând apartament cu 
(tdouă camere, parter, str. 
^Cioclovina, bl. 20, sc. I,

ap. 3. (6464)
■ V ând casă, ■ apa, gaz, 

«mălzire centrală, car, 
■,iViile Noi, Renault 5 
convenabil. Teveu. Tel. 
218120. (GRT)

• Vând sau schimb Ra- 
ba Izotermă. 10 tone și 
Saviem 6,5 tone. Tel. 
.770951, sau 231736. (5188)

• SC Brest Impex SRL
Hunedoara vinde din stoc 
sau pe comandă uși și 
ferestre. Tel. 714877, 
720601. (097829)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere 

două spații comerciale, 
zona-. Lipscani, Hunedoara. 
Tel. 714759. după ora 20.

(7399)
• închiriez spațiu co

mercial Orăștie, str. Ghe. 
Barițiu, nr. 1. Tel. 647361.

(8321)
• Ofer spre închiriere

apartament două camere. 
Tel. 232536. (8535)

PIERDERI
• Pierdut chitanțier

fiscal începând de la se
ria ■ 1554813 până la 
1554850, Ocolul silvic Pui. 
11 declară nul. (5189)

• Pierdut autorizație 
artificier nr. XIII 72392 / 
4. O7._ 94 pe numele Milia 
Nicolâc. Se declară nulă.

(8540)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Proiect Betta SR1>
Hunedoara execută garaje 
auto cu plata în 12 rate 
și avans 20 la sută, spre 
vânzare, inclusiv terenul 
(zona Buituri) cu înce
pere imediată. Angajează 
doi zidari construcții, ve
chime minim 5 ani. In
formații tel. 230704. orele 
8—16. (74020)

• Autorizat execut zu
grăveli. faianțări la pre
turi fără concurență. Tel. 
214522. (8542)

DIVERSE
• împrumuturi in lei 

primiți la 6asa de ama
net „AristQcrat" Deva, 
Libertății 2, apartament 11 
vizavi Comtim, tel. 214570; 
Hunedoara, Creangă 1, 
apartament 29, vizavi Ban
ca Comercială. Tel. 716896.

(8447)
• ȘC Commix t Puîu

SRL Crișcior anunță de
punerea documentației 
pentru autorizare din 
punct de vedere al me
diului pentru bar și ma
gazin. Eventualele recla- 
mațîi la APM Deva, str. 
A. Vlaicu, în termen de 
30 de zile. (8532)

• SG ABG Triana Mixt- 
com SRL Ohabă, Șiroiu
lui, 2’1, anunță depunerea 
documentației la APM 
Deva în vederea obținerii 
autorizației de mediu. Re- 
clamații șl sesizări în 
termen de 15 zilo de la 
publicarea anunțului. (8538)

• SG Gue Minerva SNG
Hunedoara anunță Inten
ția de autorizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului a Barului și Be
răriei din piața Obor Hu
nedoara; Toate sesizările 
și rcclamațiilo se primesc 
pe adresa APM Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 15 zile de Ia 
publicare. (8539)

• SG Florina Excom
SRL Deva, Bârsău anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a maga
zinului mixt. Eventualele 
reclamații se depun la 
ARM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25 în termen de 15 
zile. (6363)

• Cooperativa „Presta- 
rea“ -Hunedoara anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului pentru 
toate unitățile cooperati
vei. Eventualele propu-. 
neri și replamații se de
pun la APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 15 zile de ia 
data publicării. (7398)

• SC Transilvania Trust
CATV SRL anunță inten
ția de majorare a abo
namentului și a servicii
lor, începând cu data de 
1 aprilie 1997. (7403)

• Consiliul de admi
nistrație al S.C. Dimagra 
SA Deva convoacă adu
narea generală a acțio
narilor la sediul unității 
în ziua de 17. 03. 1997,
ora 16.

Ordinea de zi:
1. Schimbarea formei 

de proprietate a între
prinderii.

2. Alegerea organelor
de conducere.

3. Diverse. (6361)

COMEMORĂRI
• Duminică, 2 martie, 

se împlinește un an de 
când un tragic accident 
i a luat viața lui

HORGA PEI'KICA
din Livada. Mama, tata 
și Dorica rămân nemân- 
gfiiați tot restul vieții lor. 
Dumnezeu să îi odihnească 
sufletul Iul bun. (8515)

■ Au trecut 9 ani de 
la trecerea în neființă a 
lui

CIHȚIBA PETRU 
Adânca recunoștință ce
lor care îi vor dărui o 
clipa de amintire. Fami
lia. (6362)

• Azi. 1 martie
HODOS MIRON 

are 6 ani de când m-a 
părăsit. Dumnezeu să 1 
odihnească. Soția Ana.

(8536)

DECESE
• Gu adâncă du

rere în suflet, soția 
Maria, fiul Daniel și 
nora Mihaela anunță 
trecerea în neființă a 
dragului lor

CIOCOI MIIIAI 
Ia nfimai 53 ani. Cor
pul neînsuflețit este 
depus la Gasa mor- 
filară Deva. . înmor
mântarea — dumi
nică, ora 14, la ci
mitirul Bejan. Nu 
te vom uita nicio

dată.(09782.-;
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• Fiul Remus și 
nora Cristina, cu ne
mărginită durere, de
plâng pierderea dra
gului lor

CIOCOI MIIIAI
Te vom păstra me

reu în suflet.
(097827)

• Familiile Cireș 
și Fodor regretă ple
carea dintre noi ■ a 
cuscrului

CIOCOI MIIIAI
Nu te vom uita 

niciodată. (097827)

• Suntem alături 
de colega noastră, 
profesoara Mocanu 
Maria de la Școala 
Generală nr. 6, Deva, 
la moartea tatălui său. 
Dumnezeu să-l odih
nească. (8546)

• Colectivul clasei 
a VH-a C a Școlii 
Generale nr. 6 este 
alături de doamna di
rigintă profesor Mo
canu Maria în greaua 
încercare pricinuită 
de moartea tatălui el. 
Sincere condoleanțe.

(8545)

• Familia Indrci 
loan este profund în
durerată de dispariția 
fulgerătoare a fostului 
lor vecin
DORU ISTRATESCU 
li aducem un ultim o- 
magiu și exprimăm 
întreaga noastră com
pasiune familiei în
doliate. Dumnezeu 
să-1 odihnească.

(8265)

• Familia prof. Lă-_ 
daru Laurențiu în
durerată anunță în
cetarea fulgerătoare 
din viață a prof.
LEONTINA LADARU
Odihnește-tc în pace 
suflet scump. înmor
mântarea are loc azi, 
1 martie, ora 13, de 
la Casa mortuară De
va. (8550)

• Cu pioșenie și durere 
lăsăm o lacrimă să cadă 
în amintirea celei care a 
fost

LEONTINA LADARU 
buna noastră dirigintă.

îi vom păstra mereu 
un Ioc în inima noastră.

•Promoția de educatoare 
1977. (097828)
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I S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCA S.A. | 
j — ASIROM

înv itâ posesorii de autovehicule, persoane J 
| fizice și juridice, să-și achite până la data de | 
j 31. 03. 1997 rata a doua la asigurarea obligato- •< 
I rie de răspundere civilă auto pentru accidente | 
J de circulație produse la terțe persoane.
1 încasarea primei de asigurare de răspun- I 
■ derc civilă se face la următoarele unități : 2
’ l. Sucursala ASIROM S.A. Deva !
I 2. Sucursala CEC Dc.va |
, 3. Filiala ASIROM S.z\. Petroșani ;
' 4. Agenția ASIROM S.A. Lupcni 1
| 5. Filiala ASIROM S.A. Orăștie j

6. Filiala ASIROM S.A. Hațeg
7. Filiala ASIROM S.A. Brad '
8. Filiala ASIROM S.A. Hunedoara j
Nu uitați pentru a vă asigura protecția pen- j 

I tru accidente de circulație produse Ia terțe per. | 
î soane, plătiți la timp prima dc asigurare î
• • f • 9— f 9 » —— I 9—*
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> SPITALUL JUDEȚEAN DEVA
!; Strada 22 Decembrie, nr. 58, solicită 
!;Ierte in vederea aprovizionării instituției 
■ ; conformitate cu O.G. nr. 12^1993 și H.G.R.

660z1994, pentru următoarele produse:

I4
:a

i

I

O"! 
in; 

nr.;

— alimente;
— materiale sanitare;
— medicamente;
— materiale uz gospodăresc;
— materiale întreținere și reparații;
— materiale laborator (reactivi);
— instrumentar medical;
— alte materiale necesare desfășurării

!tivităților din cadrul Spitalului — până la data! 
Ide 15. 03. 1997. !
! Depunerea ofertelor și relații la serviciu! 
! aprovizionare tel. nr. 054/615986.
:------------------------------ ------------------ :

:■
■

a 
I 
i 
i

PENITENCIARUL DEVA
,, ORGANIZEAZĂ
!; LICITAȚIE PUBLICA
i; deschisă fără preselecție in data de 12. 03i 1997,! 
!;ora 10,00, pentru achiziționarea următoarelor;

s

■
a
a 
a

!; produse:

I
a
■

I 
a 
a 
a

■
i

— pâine; ;
— marmeladă;
— orez, brizură de orez;
— brânză telemea;
— ceai;
Depunerea ofertelor până în 11. 03. 1997, 
14,00, la sediul unității.

APROVIZIONEAZĂ.
;. ora

;!pe baza dc analiză dc oferte,
;! — produse alimentare: făină albă, griș,£
;!paste făinoase, slănină, ulei, margarina, bis-;! 
^citiți, oțet;

! — acumulatori auto, anvelope și piese de!;
;• schimb auto pentru Dacia, ARO și IÎD;

— materiale dc construcții;
• — materiale pentru instalații electrice și!;

zilnice!;

ȘANTIER 34 5
5Bl
5 

începând cu data de 3. 03. 1997 — 31. J 
Hunedoara se 5 

2151; 2303 și5

i■
Iii -■!• sanitare;

♦ a
■
a

detergenți, sodă, săpun de rufe;
— tărâțe grâu, porumb, orz.
Depunerea ofertelor și informații 

■la sediul unității sau la teîefon 218920.
■:------
■ ! S.C.C.F. TIMISOARA S.A.

LR DEVA
;! ANUNȚA

!;03. 1997 pe distanța Simcria -
!; anulează următoarele trenuri: 2151; 2303 
!;2155, iar pe distanța Hunedoara — Simcria seî 
!;anulează tr. 2152 si 2154, pentru lucrări RK> 
I; linii c.f. (8548)?
!;------------------------------------------------------------------- ■-
!Ș.C. AVA INTERTRANS S.R.L. HUNEDOARA 
! Strada Brazilor, 
! produce și <
!ghcțată, diferite forme. Calitate deosebită, prețJ 
! avantajos. (8530);!
!-------------------------------------------------------------------

>
Brazilor, nr. 22, telefon 715752, | 

comercializează cornete pentru îirjI

| BANCA TRANSILVANIA
SPARTENERUL IDEAL PENTRU AFACERILE■■!;D-STRA, VA OFERĂ SERVICII DEOSEBIT 

DE OPERATIVE
• Operațiuni de cont curent pentru per

soane fizice și 
unui comision

juridice, fără perceperea vre- ! 
la încasări; !

• depozite la vedere și la termen in Iei!
*

-------- „------- ------, - • ;
• trimiterea dc scrisori de garanție în lei <

și valută;
• acordarea de credite în lei și valută pen 

tru persoane juridice în condiții avantajoase

i

i 
a 
a 
a
■ 
a 
i 
i
a
1

și valută ; -u
• deschiderea de acreditive și urmărirea;! 

derulării lor ;
• emiterea de scrisori tic bonitate ;

< • depozitarea și păstrarea în tezaur
Subiecte si alte valori :le tezaurizat;

• sistem automat pentru informații ban-
Scare — VOICE LEI LEK; >
v • cecuri de călătorie American Express! 
jși Thomas Cook ; !
% • primirea și remiterea incasso-urilor do-!
Jciimcntarc; ■;
5 • elaborarea sau participarea Ia elabora- î
?rea studiilor de fezabilitate; . ;!
5 • consultanță, asistență economico —;!
5 financiară, alte servicii bancare. ;!

•f I

a

a

i 
a

■ 
a 
a

—

'***'•• 'k • &âj»bată, l —
■ ■■n.
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