
11 n mărțișor de 
suflet tuturor citi
toarelor și colabo
ratoarelor ziarului
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lntr-o astfel dc 
gândul rostit sau ncrostit 
se îndreaptă în primul 
rând spre cea care ne-a 
dat viață, spre mama o- 
crotitoare și gingașă, cca 
care a vegheat și ascul- 

■ tat întâiul gungurit de 
copil ce a' deschis ochii 
spre lume, mama numai 
zâmbet și lacrimă și su
flet.

„Din vremurile apuse 
ș-atât de fericite,/ măr
turisește Vlahuță, Adu- 
cerilc-amintc adesea mă~ 
mpresoară /... Figura ta 
cuminte, duioasă și se
nină, / Răsare, scumpă 
mamă, 
acele,/ 
sfântă, scăldată în lumi
nă./ Ce clară stă-n per
vazul copilăriei mele / 
Figura ta cuminte, du
ioasă și senină !". Ase
menea lui Vlahuță, ma
rele Emineseu i șc a~ 
drescază celei mai iu
bite ființe : „O, mamă, 
dulce mamă..." sau ex
tinzând arcul iubirii, poe
tul se adresează unei 
'alte ființe apropiate: 
„Când voi muri, iubito, 
la creștet să nu-mi 
plângi:/ Din teiul sfânt 
și dulce o ramură să 
frângi"„.

Parafrazându I pe Cin
cinal Pavelescu, putem 

I spune și noi, la rândul
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Duminică, 9 martie 1997

nostru, ca atunci când 
pronun;am cuvântul 
MAMA evocăm ființa a- 
tăt de iubită care s-a 
aplecat rnt o dată înfri
gurată de griji peste lea
gănul copilului, peste 
nădejdile adolescentului 
și. mai apoi, peste în
frângerile sau izbânzilc 
copilului acum cu părul 
alb. Mama, tot mamă 
rămâne !

Mamei i sc adresează 
fiul din cele mai fru- 

~ moașa variante
„Mioriței”, prin 
mediul mioarei, .....

ultim moment, pen- 
ca aceasta să nu

un 
tru 
afle adevărul si să su
fere : .Jar la cea măi
cuță/ Să nu-i spui, dră
guță,/ Că la nunta mea / 
A căzut o stea" ...

Mărturisiri emoționan
te ne-a lăsat pictorul 
Nicolac Grigorescu:> Cu 
acul ne-a crescut biata 
mama. Și niciodatu. 
n-am auzit-o plângdn- 
du-se, ori blestemând, ori 
spunând vreo vorbă rea 
S-a trudit, sărăcuța da 
ea ș-a învățat singură să 
citească si să scrie, ca

„Ziua de. X MARTIE semnifici traluctrca soa
relui, reînnoirea și miracolul dătător d viață. Este 
ziua în care sunt omagiate cu o floare, o unire 
sau un mic dar toate femeile. Cu a.-est prilej a- 
aresăm tuturor reprezentantelor sexului frumos — 
bunici, mămici, soții, logodnice, iubite, casnice, 
muncitoare, intelectuale, țărănoi — din județul 
nostru calde și sincere urări de bine și sănătate, 
succese în tot cc întreprind alături dc coi dragi !“. 
(Prof. O. Crcngăniș, Asociația Femeilor Dcmocra 
te Române — filiala Hunedoara)

UN SUPER PATRON DE LA UN
;.SUPERMARKET" A FOST ARESTAT

Joi, 6 martie a.c., Parchetul dc pe lângă Tri
bunalul Hunedoara a emis mandat de arestare pen
tru 30 dc zile pe numele lui Alexandru Sabin Pica, 
administrator al S.G. „Supermarket” S.A. Deva și 
al altor societăți.

Domnul Cornel Ciucian, prim procuror la Par
chetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara ne-a 
precizat în legătură cu această cauză că, in pe
rioada mai—iulie 1996, Alexandru Pica a emis 
mai multe file CEC fără a avea disponibil în cont.

Valoarea filelor CEC emise în favoarea S.G. 
.Compania de îmbuteliat .CocarCola” S.A. Timișoa-
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■ îa RAEINAME^' și CALITATE 
prin produsele sale'
|. lichiorurile cremâ LADYM 
T f whisky cream, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 

■ cocos, ciocolată cu alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie) 
brandy-u! BROOS

TBNTATIA RAFINAMENTULUI
ȚoRĂȘTIE tel. 054-64.75.72, fax 054/64.19.42 1
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Cetățenii cer
Din partea unor toca 

tari din blocul I — bdul 
Libertății, bloc AB 17 — 
Aleea Muncii, bloc 41 —• 
str. Minerului, bloc D5
— str. Guza-Vodă, am 
primit unele mesaje re
feritoare la noile tarife 
Ia energia electrică. „Am 
citit cu interes și tristețe
— se spune în scrisoa
re —, informația despre 
noile tarife privind ta
xele energiei electrice. 
Așadar, am aflat ce ne

ț‘ așteaptă : pentru, primii

•D’iag&stea
în ochii mamei arde-o stea tăcută 
O dulce scânteiere fără nume 
Izvoruri antice, din cer, sărută 
Tristețea celei ce mi-a dat un nume. 
Ea mă privește și când mă dezmiardă 
Nedeslușit un dor dumnezeiesc 
Mă-nvăluie și-obrajii prind să-mi ardă 
Sacri bujori rușinea-mi înfloresc 
Primește, maică blândă, mulțumirea 
Că-n taina lumii viață tu mi-ai dat 
Și dintre toate mai de preț, Iubirea 
Să cresc, să fiu un Om Adevărat. 
Te ocrotească Bunul Dumnezeu 
Căci din fîimina vieții tale toată 
Frângi pita sfântă-a sufletului tău 
Să mă hrănești cu dragoste curată.

EUGEN EVU

Etapa judef i 
■Adclor școlar 
Ultimul 

t-.idrul etapei 
illriipiadclor 
.1 .•st.Toură 
t: .i;ii-. '

<1 !• 
la ji- 

concurs din 
județene a 

școlare sc 
sambută (8 

la Colegiul Națio- 
„Dccebai” din 
I'.lovii vor -.ncu 
o disciplină rela

tă — Cultura ci
< .G B?

• . Dialog «indicate 
pai lamentări dc Hune
doara. l.ideri și mem
bri ai sindicatelor din 
județ se vor întâlni du 
minică, 9 martie, cu par
lamentarii ce reprezint;! 
Hunedoara în cele . două 
camere ale legislativului. 
Reuniunea va avea loc la 
sala mare a Prefecturii, 
începând cu ora 10. (S.B.).

• Teatru dc păpuși. 
Dc Ziua Mamei (8 Mar
tie), copiii își pot invita 
mămicile la spectacolul 
Teatrului de păpuși „A- 
ricl” (al Casei de Cul
tură din Deva). Repre
zentația va avea loc în 
cepând cu ora 11, pe 
platoul din fata Casei de 
Cultura. (G.B.).

•,w,vj,.w,v,vw,v,w,,.wwwwmw,

<i Vacanța marc. Ama’£ 
lorii spectacolelor de ț 
divertisment vor puteaS 
asista la acest sfârșit dc! 
(săptămână la „șoul" gru-!| 
putui de umor „Vacanța [• 
mare”. Spectacolele vorj» 
avea loc sâmbătă (ora ’! 
20,30) și duminică (orele!; 
17 si 20), la Casa de‘> 
Cultură din Deva. (G.B.). <!

I .:< sfârșitul acestei săp- ■ 
tămâni, sâmbătă, 8 mar-, 
tie, respectiv duminică,! 
9 martie, în municipiul 
Hunedoara este deschisă!; 
Farmacia Alfa din : 
Gambrinus. Programul dfed 
funcționare este între o-<‘•

același J 
funcționa j

relc 8—19.
în Deva, în 

interval, va 
farmacia „Humanitas.”, < 
str. 22 Decembrie, bloc ! 
41.

• Fotbal pe stadioane. 
Duminică, se reia cam
pionatul și în Divizia 
B la. fotbal. Ambele for
mații din Divizia B, se
ria a 
va și Minerul Certej

t
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încasarea lunară a curentului electric
50 kWh vom ulati 73 lei/ 
kWli, pentru următorii 
50 kWh vom plăti 172 do 
lei pe unitatea dc ener
gie, iar ce depășește 100 
kWh va Ii încasat la 
prețul de 358 de iei. Vom, 
plăti e un fel a spune.' 
Dacă încasatorii de 
F.R.E. 'IJcva vin să 
tească 'contorul și să 
caseze contravaloarea 
două luni, atunci do 
de vom achita 
enorme (chiar cu

*u ne fie încasat cu
rentul la o luna. Lucră 
torii FPE să vină lunar 
sâ citească contorul ți să 
încaseze
consumului 
posibil de 
tui .

Contactat
ing. Cornel Cazan, 
rector ERE Deva, 

solicitării

Ia 
cl
in
la 

un-
sumele 

358

contravaloa rea 
Altfel e inu 
a supravio-

telefonic, dl 
di

ne-o 
declarat că, solicitării a- 
c.estor cetățeni i s<; va da 
un. curs favorabil d-, 
îndată ce infrastruc tui 
informatică ce sta 1 i

baza prelucrării da
telor culese de încasatori 
vă fi adaptată prele
vărilor lunare. Până a- 
tunci, numărul de kW 
citiți la două luni va fi 
împărțit la doi, iar a- 
supra fiecărei jumătăți, 
corespunzătoare consu
mului lunar, i se vor re
plica tranșele de con 
sum cu tarifele dife
rențiat.? corespunzătoa-

A SAl.AGEAN

♦

♦

t

1
lei/kWh). Solicităm, deci.
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sâ ne poată învăța și pe 
noi puțină carte"

Nu putem să nu amin
tim mișcătoarea aduce
re aminte a lui Nicolao 
Labiș, reproșul imens 
pe care acesta și-l adre
sează ■ „N-am mai tre
cut demult prin sat 
și-mi spune/Un om ce 
de pe-acasă a venit, / 
Cum c-a-nflorit la noi in 
alb mălinul / Și c-ai 
albit, mămică, ai albit / / 
Alt om mi-a spus c-ai 
stat la pat, bolnavă. / 
Eu nu știu cum să cred 
atâtea vești, / Când, din 
scrisori eu văd precum

«»W.c o 11 a i a i n d e p e n. d e n t
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MINERII DE LA RAC DEVA IN 
CONFLICT CU ADMINISTRAȚIA I
Minerii. membrii de 

sindicat de la 'îegia Au
tonomă a Cuprulu- Deva 
se află. începând de ieri, 
în conflict de muncă cu 
administrația pentru ne- 
acordarea indexării sala
riate de 30,75 la sută, pre
văzută de Hotărârea de 
Guvern nr. 25 /97.

Decizia a fost luată de 
liderii sindicali de la Li
ga Sindicatelor Miniere 
Solidaritatea ’92 Deva și 
de la Federația Cuprului 
la capătul a două zile de 
negocieri în care unii 
dintre conducătorii mine
rilor și-au petrecut noap
tea în sediul RAC Deva. 
De asemenea, în confor
mitate cu legea salariză
rii regia deveană va fi 
dată în judecată de orga
nismele sindicale mențio
nate, pentru aceeași ne- 
respectare a hotărârii de 
guvern.

RAC Deva nu oferă o 
creștere salariată mai 
mare de 10.75 la sută, in
vocând, printre altele, și 
un ordin al Ministerului 
Industriei și Comerțului, 
care orecizează, referi
tor la H.G. 25/97. că in
dexările se fac la unitățile 
cu pierderi în funcție de 
posibilități. Directorul ge
neral al RAC Deva. ing. 
Mircea Dobre, spune că 
p’erderile înregistrate de 
regie în anul 1996 s-au 
cifrat la 86 de miliarde 
lei, iar în luna ianuarie

*WAVAWAWAWAVA'AWAVAWZ.T.W.V

SORIN BLADA

(Urmare din pag 1) (Liceul <

joacă acasă. In această 
primă etapă a returului. 
Vega Deva primește re
plica Daciei Unirea Pi
tești, derbyul etapei. Tot 

va desfă
șura și etapa a 17-a 
Divizia C. (S.C.).

duminică, se
în

Judo. In sala de

J

Sub semnul iubirii
(Urmare din pag. 1) 

1997 acestea au atins o 
valoare ide 10,2 miliarde 
lei. In replică, sindicaliș
tii au acuzat administra
ția de calitatea slabă a 
actului managerial, vino
vat — în opinia lideri
lor de sindicate, de pier
derile înregistrate. Ca 
factori generatori de pier
deri au mai .ost invocate 
afacerile personale ale 
unor conducători de su
cursale miniere, risipa de 
materiale, nefuncționali- 
tatea structurilor de 
conducere

Prefectul Pompiliu Bu- 
dulan a fost acuzat că 
nu este de partea celor 
care i-au dat votul pen
tru a ajunge în funcție 
și că se ocupă doar de 
anumite zone ale județu
lui. „Prefectul își face 
timp numai pentru Valea 
Jiului deși condițiile de 
la RAC sunt mult mai 
grele1*,  spunea Gheorghe 
Curcă, președintele Sin
dicatului Liber 22 De
cembrie Teliuc.

Sindicaliști? au declarat 
că nu vor accepta decât 
o majorare de saliriu de 
30,75 la sută. In acest 
sens, luni, 10 martie, pro
blema va fi obiectul unei 
noi runde de discuții cu 
Consiliul de Administrație 
al RAC Deva, urmând ca 
celelalte acțiuni mențio
nate să-și urmeze cursul,

sport Michelian (_____ ,,
de construcții), duminică,!; 
începând de la ora 10, seji 
desfășoară campionatul ■ ) 
național de juniori și!)

C.S.Ș. Deva, Clubul Mi-J

junioare la judo. SuntJ» 
programate :ă particip ' 
echipele Parângul Loneajj 
C.S.Ș. Deva, Clubul Mi-!» 
chelian Deva și formații >! 
din Hunedoara și Orăș-!; 
tie. (S.C.). !• ■tie. (S.C.).

matale / Din zi in zi 
mereu întinerești".

tn fața unor astfel 
de gânduri, cuvintele 
noastre pălesc. încercăm, 
totuși, sâ spunem ceva 
despre mamele noastre, 
despre iubitele ji surori
le noastre, despre cole
gele cu care împărțim 
clipe bune și mai puțin 
bune, în perioade da 
permanentă... tranziție. In 
preajma lor încercăm să 
fim măcar pentru o 
clipă mai buni, să ne 
păstrăm omenia, să ate
nuăm agresiunile de ori
ce fel. Sâ nu uităm 
că ființa umană învin
ge mereu. Doar sub 
semnul iubirii!

1 DE 8 MARTIE p|EȚRELE pQȚ VORBI... |
I In zilele acestui sfârșit poziții a făcut ca, print

T de săptămână (de vineri 
ț până duminică), Casa de 
« Cultură din Deva or- 
J ganizează ji găzduiește 
J o expoziție inedită. Este 

i vorba despre obiecte din
* porțelan, pietre și chiar 
t frunze, pe suprafața că- 
■ț rora dna Ana lonașcu, 
| din Deva, a realizat o 
I impresionantă pictură 
I manuală. Descoperind că
* și pietrele pot vorbi, 
ț realizatoarea acestei ex-

« # MW « 9 9999 9 9 MW 9 MW 9 9999! 9 MW 9 MW 9 999 9 MW 9 99 

î UN SUPER PATRON DE LA UN i 
! „SUPERMARKET" A FOST ARESTAT ;
| (Urmare din pag. 1) |
» ----------- «
| ra a fost de 580.000.000 de lei și reprezintă contra- I 
J valoarea mărfurilor livrate în perioada amintită de ! 
I firma COCA-COLA firmelor administrate de |

Fica ,
încă o chestiune de ultimă oră. La Parchetul ■ 

| de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Alexandru Fica I 
' a depus o cerere de liberare provizorie pe cau- » 
I țiune. |

LA DOUA ZILE, UN PERMIS SUSPENDAT 
PENTRU ALCOOL

In luna februarie a acestui 
an, pe linia prevenirii eve
nimentelor de circulate, lu
crătorii Biroului Poliției Ru
tiere a municipiului Hune
doara au depistat 15 per
soane care conduceau auto

Sâmbătă, 8

Ctv*i )
7,00 Bună dimineața 

și... un marți șor de la 
lași!; 8,50 Feriți*  vă de 
măgăruș!; 9,50 Drumul 
spre Avonlea (s); 10,40
Matineu muzical; 11,25 
Pas cu pas; 12,15 Vârste
le peliculei ; 14,00 Jur
nal; 14,10 Tranzit 129 ; 
19,10 Teleenciclopedia ; 
20,00 Jurnal; 20,40 Serial 
• Acoperă-i fața!; 21,40 
Unde este Școala Vede
telor?; 22,45 Serial • 
Perla Neagră; 23,30 Jur
nal; 23,45 Atletism.

C TVR i )
7,00 întâlnirea de sâm

bătă • TVR Cluj-Napoca; 
13,00 TVR Timișoara; 13,30 
Est Meridian Magazin ; 
16,40 Serial e Top Mo- 

î del; 17,00 Serata muzi
cală TV; 19,30 C.M. de 
atletism ; 21,05 TVM. a 
Mesager; 21,30 Autograf 
pentru prezent ; 22,00 Se
rial » Sania Barbara ; 
22,45 Tradiții; 23,05 Săp
tămâna sportivă; 23,35 
Alfa și Omega; 0,05 Ba
lul muzicii u șoare.

[PRO - TV]
7.00 Desene animate ; 

9,00 Flipper (s); 9,30 Fra
ții Hardy (s); 10,00 Sa-

chipurile de oameni ast- ț 
fel exprimate, să trans- * 
mită și celorlalți din 1 
puterea de sugestie a pie-1 
trelor. ;

Momentul este dedicat j 
în special Zilei de 8 Mar • 
tie, dna lonașcu dorind * 
ca expoziția găzduită inj. 
holul de la etajul I al! 
Casei de Cultură să reu- Ț 
șească să destindă și să | 
încânte privirea doam- * 
nelor... (G.B). |

vehiculele sub influenta al
coolului. Acestora le-au fost 
ridicate permisele și li s-a 
Suspendat dreptul de a con
duce o mașină pe o pe
rioadă Cuprinsă Intre 30 și 
90 de zile. (S.B.).

martie 1997
botorul (r); 11,45 Xena
— prințesa războinică (r); 
12,55 Știri; 13,00 Fotbal 
• Steaua — Ceahlăul (d); 
15,00 Gașca roșie (film, 
SUA '84); 16,45 Baschet
NBA Action ; 17,30 VR 5 
(s) ; 18,30 Nacked Truth 
(s, ep. 1); 19,30 Știri ;
20.00 Film • Criminal de 
război (SUA, 1989); 22,05 
Crimă cu premeditare (ep. 
1 — scria II); 23,00 Știri; 
2315 Nemuritorul [serial); 
0 OG Sport la minut.

(ANTENA 1]
7,00 Știri e Revista pre

sei ; 7,15 Serial. Văduva
(r); 11,00 O iubire de
neuitat (ultimul ep); 13,00 
Uragan în „Paradis" (s); 
14,00 Știri; 14,10 Vedete 
sub stele (p. II); 16,30 
Viata în trei (s); 17,00 Se
rial e Sfântul; 19,00 Știri; 
19,05 Extratere ștri în fa
milie (s); 19,30 Opera
țiunea Rebecca (s); 20,30
Observator; 21,50 
Dans în întuneric (film, 
SUA 1995).

(DEVASAT+)
10,00 — 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext ; 19,00
Desene animate; 19,15 
Serial o Trei destine 
(cp. 115); 20,00 Jurnal
TVR; 21,00 Emisiune de
dicată zilei de 8 Martie;
22,30 Rondul de noapte; 
0,00 Ecran sexy.

STAREA 
MEDIULUI
Din determinările ana

litice efectuate în puncte
le de control al calității 
aerului, au rezultat ur
mătoarele :

— valorile medii și ma
xime pentru poluanții ga- 
zoși (dioxid de azot, dio- 
xid de sulf, amoniac și 
fenoli) se mențin în valo
rile limită admise. Valo
rile maxime au fost înre
gistrate pe zona munici
piului Hunedoara, la data 
de 28. II. 1997, pentru dio- 
xidul de sulf și pe zona 
Călan, la data de 27. II. 
1997 pentru dioxidul de 
azot.

— Pulberile în suspen
sie (aerosoli) prezintă pen
tru această perioadă va
lori medii care se înca
drează în limita admisă, 
cu excepția zonei Teliuc, 
unde depășirea este de 1,9 
ori. Valorile maxime la 
acest indicator, care de
pășesc limita admisă, au 
fost înregistrate pe zona 
Hunedoara, la data de 25. 
II. 1997 și pe zona Teliuc, 
la data de 24. II. 1997.

— La pulberile sedimen- 
tabite au fost înregistra
te depășiri ale limitei ad
mise în zona Teliuc de

Duminică, 9

f~TVR 1 )
8,00 Bună dimineața ... 

mamelor !; 10,00 Colț
Alb (s); 10,30 Lumină din
lumină; 11,30 Din albu
mul celor mai frumoase 
melodii populare; 12,00 
Viața satului; 13,30 Serial 
• Katts și câinele; 14,10 
Video — magazin; 17,10 
Star Trek (s); 19,15 Ro-
bingo (cs); 20,00 Jurnal;
20,35 Duminica sportivă; 
20,50 Căsătorie pe hârtie 
(film); 22,40 Un cântec 
pentru ochii tăi; 23,45 Se
tea (s).

C TVR 2 ]
7.00 5 x 2. a TVR lași; 

14,00 Ruleta rusească 
(film Rusia); 15,20 Des
coperirea planetei; 15,50 
Atletism; 18,50 Oglinzi 
paralele ; 19,35 Puterea, 
pasiunea (s); 21,00 TVM
• Mesager; 21,25 Fotbal
• Inter Milano — Juven
tus Torino (d); 23,30
Repriza a treia.

(PRO - TV)
7,00 Desene animate ;

8.30 Fiica oceanului (s);
10.30 Amintiri despre 
MASH (f.a.); 12,30 VR 5

11,9 ori și în zona Chip» 
cădaga de 6,28 ori.

Valorile radioactivi
tății BETA globale H ale 
dozei Gama absorbite ee 
încadrează în limitele de 
variație ale fondului na
tural la toți factorii de 
mediu analizați.

- Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite Ia 
principal de la unitățile 
de prelucrare a cărbune
lui prin evacuarea de ape 
uzate incomplet epurate, 
au pentru această peri
oadă o valoare medie de 
2937,8 mg/1 și o valoare 
maximă de 4845,0 mg/1, 
înregistrată la data de 
26. II. 1997. Reducerile la 
acest indicator față de 
perioada anterioară sunt 
cuprinse între 12—17 la 
sută

Alte componente din 
programul de salubrizare 
aflate în atenția A.P.M. 
Deva au fost igienizarea 
și decolmatarea unor 
cursuri de apă. în cursul 
anului 1996 a fost reali
zată igienizarea râurilov 
Orăștie, Sibișel și Cana
lul Morii, pe o lungime 
de 4 km. iar in cadrai 
acțiunii de decolmatare au 
fost extrase din cursurile 
menționate un votam de 
materiale de 260 mc. Au 
mai fost efectuate lu
crări de igienizare și de- 
colmatare pe rfiurUe Cev- 
na, Galbena și Crișul 
Alb, pe lungimea de 3Jț 
km.

martie 1997
(r); 12,55 Știri; 13,00 News 
Radio (s); 13,30 Detec
tivi de oliță (s); 14,30 Stan 
și Bran ; 16,00 Fotbal 
o II Calcio ; 17,25 Terra
2 (serial — SUA, ep. 1)>
18.30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 Călugă
rița (dramă, 1993); 22,00 
Fotomodele (s); 23,15 Pro
cesul etapei.

(ANTENA 1)
7,00 Știri ; 7,10 Serial • 

Sfântul (r); 9,00 Misiune
ultrasecretă (s) ; 9,30 Co
co șatul de la Notre 
Dame (s); 11,00 România
și dictaturile ei (s); 13,00 
Știri ; 14,30 Poliția spa
țială (s); 16,30 Viața în
trei (s); 17,00 Serial •
Sfântul ; 19,00 Știri ;
19,05 Muppets Show (s);
20,30 Observator; 
21,00 Călăreții (s); 22,50
Știri sportive; 23,00 Farsă 
primejdioasă (SUA).

(DEVASATț) 1

10,00 Desene animate; 
10,15 „Trei destine" (»/ 
r); 11,15 Emisiune de
dicată zilei de 8 Martie 
(r); 12,45 Rondul de
noapte fr); 14,15 Video
text; 19,00 Desene a- 
nimate; 19,17 Serial • 
Trei destine (ep. 116); 
20,00 Jurnal TVR; 21,00 
Film ; 22,30 Videotex!.
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așa cum se săvârșește la 
diferitele biserici, fără a 
se face uz de judecăți de 
valoare, respectiv în fa
voarea sau împotriva vre
unuia din ritualuri.

Manualele, cu astfel de 
lecții pot fi realizate de 
editurile unor Biserici, dacă 
respectă accepțiunea ecu- 
menistă dacă nu și mal 
bine este ca sarcina să 
revină Editurii didactice și 
pedagogice, patronată de 
Ministerul învățământului. 
Situația actuală este anor
mală și inacceptabilă pen
tru învățământul de Stat, 
ca în școală fiecare con
fesiune să susțină manuale 
proprii. chiar dacă toți 
elevii aparțin unei ace
leiași confesiuni.

De datoria Statului 
este de a susține și pro
mova Religia ca unul din 
factorii funda -. entail ai 
culturii, alături de filo- 
sofie, știință și artă, spre 
emanciparea spirituală a 
cetățenilor, spre a-i face 
cât mai uniți .și solidari 
în îndeplinirea sarcinilor 
de ordin social, ce asigură 
progresul general a! Țării.

Sfatul asigură libertatea 
religioasă a confesiunilor 
cu dreptul de a-și promova 
concepția proprie în cadrul 
și limitele bisericii. In 
șooaiă. ca instituție oficială 
și de interes general, se 
impune ca Statul să de
pășească cerințele confe
sionale: Să promoveze in
teresele generale ale viețif 
religioase, obiectiv .ce nu 
se poate realiza decât 
adoptând Ecumenismul ca 
principiu fundamental al 
predării religiei în școală, 

l’rof. VICTOR ISAC
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ÎNTÂLNIRE CU SCRIITORI

Intr-un demisol de pe 
strada Libertății, nr. 6, 
din Deva există de mai 
multă vreme un spațiu 
unde se face gimnastică 
recuperatorie, masaj si 
băi de lumină. Cei care, 
înainte de a intra aici 
își imaginează 0 sală 
sau săli spațioase, vor 
avea surpriza să desco
pere un spațiu extrem 
de restrâns în care Insă 
lucrează concomitent câte 
10—15 persoane, fără a 
se incomoda, fiecare e- 
xersând la alt aparat.

Masajul practicat în 
acest cabinet de dl. Ga" 
vrii Purdea are la bază 
o tehnică japoneză. în 
manualul lui Masayuki 
Saionji ..Miracolul seco
lului XX“, după care lu
crează dl. Purdea, se 
precizează că „fiecare 
boală își află originea 
în deformarea coxalelor", 
adică în modificarea po
ziției oaselor șoldurilor 
care atrage după sine o 
poziție compensatorie a 
coloanei vertebrale. A- 
ceasta. la rândul ci, pro
voacă presiuni asupra u- 
nor nervi, generând per 
turbări, inclusiv la nive
lul or "anelor interne, care 
se îmbolnăvesc. Prin a 
ceasta terapie — masaj 
și presopunctură — se 
înlătură boli cardiovascu 
lare, respiratorii, digesti
ve, urogenitale, kinaste- 
zice parkinson, leșin, du
reri ale nervului trige- 
men, torticolis ș.a.). ale 
nervilor vegetativi (som- 
nămb"lism. sforăit, trans
pirație abundentă ș.a.), 
ale pielii și mucoaselor. 
peHim—ce și altele.

Pe lângă masaj și băi 
de lumină pacienții o

Avantajele terapiei de recuperare
fectuează independent e*  
xerciții la șpaliere. bici
cletă ergometrică, hel- 
cometru, dispozitive pen
tru masarea tălpilor, cu 
greutățile etc. Cu ajuto
rul lor blocajele se în
depărtează, bolile încep 
să cedeze după câteva 
ședințe. între rezultatele 
foarte bune pe care le 
are dl. Purdea. sau Gabi 
pentru prieteni, se nu
mără și cazurile domni 
lor M.B. și M.S. Ambii 
cu hernie de disc și pro
puneri de operare s-au 
tratat aici și acum lu
crează.

In cabinet am cunos
cut într-o singură zi mai 
multe persoane cu afec
țiuni severe. Dra C.I. lu
cra atât de agil la apa
rate încât ai fi putut 
bănui că vrea să-și men
țină silueta, nu că face 
recuperare după o boală 

La Baia Sărată din Deva, in sala de gimnastică, sub îndrumarea prot. G. 
Purdea, are loc recuperarea fizică a pacienjilor. Foto: ANTON SOCACl

grea. La fel și dna L.R., 
care are o afecțiune a 
mușchilor, după numai o 
săptămână spune că 
„sunt îmbunătățiri". Sau 
ca dna M., care tocmai 
revenise la tratamentul 
făcut anul • trecut, căci 
„nu mai puteam să 
merg” Dar nu numai fe
meile apelează la această 
terapie miraculoasă. Dl. 
Manole Iuga are o spon- 
dilită anchilozantă și vine 
aici de la deschidere, de 
peste doi ani. Mărturise® 
că medicul s-a mirat de 
evoluția bolii după 20 de 
ani (a contractat-o la cu
tremurul din București, 
prin răceală și probabil 
ca urmare a mulților ani 
petrccuți pe șantier). A" 
cum merge pe bicicletă, 
lucrează la șpaliere, pe 
care nu le putea apuca 
cu brațele la începutul 
tratamentului. La helco- 

metru făcea exerciții dl. 
Adam Costea, de 72 de 
ani, care a suferit un acci
dent vascular, un in
farct și o paralizie. După 
o săptămână și ceva, se 
simte mai bine. „A mal 
fost Gabi și i-a făcut ma
saj acasă" — a adăugat 
dl. Gheorghe Crișan, gi
nere.

Transpirat, dl. Purdea 
și-a permis o clipă de 
respiro doar cât să răs
pundă câtorva întrebări. 
Așa am aflat, pe lângă 
alte amănunte, și că pe 
linie de recuperare acti
vitatea îi va fi continuată 
de fiica sa Cristina, stu
dentă la kinetoterapie la 
Oradea. De asemenea, am 
reținut din relatările ce
lor cu care am stat de 
vorbă că terapia rplicată 
aici este eficientă și la 
costuri rezonabile.

VIORICA ROMAN

La Clubul sindicatelor 
din Gurabarza, la invita
ția conducerii întreprinde
rii miniere și a sindicatu
lui de aici, a avut loc o 
întâlnire a cititorilor cu 
atât de cunoscuții scriitori 
hunedoreni: Mariana Pân- 
daru, Victor Isac, Eugen
AW/A".'

Trivialitatea — un act reorobabil
Marțea trecută, cam pe 

la orele amiezii, la reveni
rea de la cursuri, grupuri 
compacte de elevi veseli, 
zgomotoși, se deplasau or
donat spre casă. Era o zi 
caldă când municipiul De
va, cu centrul său curat, 
scăldat în lumină, se lă
făia, în tumultul străzilor, 
în toată splendoarea sa, 
dând o notă de relativ op
timism trecătorilor îngân
durați. în astfel de condi
ții prielnice, tineri entu
ziaști, cu inocența și ela
nul caracteristice vârstei, 
își povesteau cu patos 
fapte și întâmplări hazlii. 
Deodată ca la comandă 
din mulțimea lor. un glas 
spart, neidentificat de noi, 
fiind prea departe în lun
gul străzii, a scos o înju
rătură „de mama focului" 
sau, dacă vreți, „de toată 
frumusețea”, urmată de 
„urlete de urangutan în 
junglă’’, trezind astfel lu
mea din jur la o realitate 
dură si neașteptată. Firesc» 
în acea cliDă fatală pentru 
noi. ceilalți, liniștea patri
arhală așternută pe fețe 
în ambianța de până a- 
tunci a dispărut automat 
lăsând loc deziluziei totale 
și crispării. Cum era nor
mal, situația creată ad-hoc 
ne-a decepționat, lăsându- 
ne nedumeriți și mirați 

Evu și Valeriu Bârgău. 
Manifestarea s-a bucurat 
de o caldă primire din 
partea publicului, mai a- 
les datorită pos:bilității a- 
cestuia din urmă de a 
cunoaște și achiziționa noi 
cărți apărute de curând, 
semnate de scriitorii mai 
sus amintiți. (M.B.)

•VA

pentru moment de ceea ce 
se întâmpla de fapt așa 
dintr-odată în mijlocul 
nostru. Un timp n-am mai 
avui cuvinte,.după care ne
am zis uimiți și resemnați: 
pădure fără uscături nu t- 
xistă. Imediat după replică 
a urmat ideea de consolare 
că poate acesta a fost un 
caz izolat, că tot mai pu
țini sunt aceia cate încalcă 
flagrant regulile de bună 
conviețuire socială. Curioși 
de părerea opiniei nublice, 
în continuare, am luat 
pulsul străzii ascultând vor
bele sumbre a două per
soane din apropiere păr? 
tașe ia întâmplare (discu" 
tau dnii Gheorghe Corui 
și Felician Donca): „Ase
menea specimene n-ar 
avea ce căuta la școar 
lă, domnule, nu
mai așa e» să-i strice 
și pe ceilalți. Ar trebui 
exmatriculați..." La aceste 
cuvinte răspicate privind 
acel comportament deviant, 
am conchis: până la ex
matriculare sunt atâtea 
metode și procedee eficace 
nentru normal'-» - ■ mei 
situații bizare. în astfel 
de cazuri. întrebăm: unde-i 
trinitatea factorilor de 
decizie: părinții, școala și 
societatea?

VALENTIN BRETOTEAN

RELIGIA ÎN 
SCOALĂ

Religia se bucură de 
numeroase definiții. Pen
tru domeniul pedagogic, 
propun următoarea: Reli
gia constă în credința in 
infinita sferă spirituală 
transcendentă, în care fi
ințează Dumnezeu, de care 
depindem și spre care nă- 
zuim prin rugăciune și 
meditație.

Lecțiile ce riu se referă 
și mai ales nu contribuie 
cu nimic la susținerea și 
promovarea acestei cre
dințe nu sunt de religie 
ci doar ceva colateral de
spre religie.

Denaturarea și falsifica
rea orelor autentic reli
gioase au la bază și sunt 
determinate de doi factori: 
ateismul și confesionalis- 
mul. Interesant că este 
vorba de doi factori spi
rituali rivali între ei, dar 
totuși aliați împotriva pro
movării spiritului religios 
autentia și a credinței 
In esența ei. Pe acest con
siderent. dăunători profe
sori de religie sunt atât 
atei, cât și clericii dogma
tici riguros.

Negând pe Dumnezeu 
sau chiar numai neluân- 
du-L în considerare, pro
fesorul ateu subminează 
spiritul religios și orico 
gen de credință, după 
cum profesorul apologet 
al unei confesiuni, domi
nat de un exces de cre
dință. inevitabil formulează 
critici la adresa altor con

fesiuni. Din păcate, acești 
profesori nu-și dau seama 
că: defăimând un anumit 
gen de credință,, contribuie» 
la subminarea credinței 
religioase în totalitatea ei.

Simpla mențiune a plu
ralității religioase dar mai 
ales a unor confesiuni creș
tine false și condamnabile 
dezorientează elevul. nu 
mai știe ce să creadă și 
inevitabil îi scade poten
țialul său de credință re
ligioasă

Se impune a nu se pierde 
din vedere că: aliatul de 
temei al credinței religi
oase este sentimentul re
ligios. Dovadă concretă 
dacă urmărim cu atenție 
viața religioasă a celor 
fideli practicant! religioși, 
constatăm că ei sunt sen
timental admiratori și de
votați unui anumit cult. 
Ei sunt încântați și se bu' 
cură în mod deosebit, a- 
sistând la un anumit ri
tual, prin care simt pe 
deplin misterul harului 
divin. Or, în momentul 
în care elevului i se des
coperă că sunt mai multe 
religii și confesiuni și că 
unele sunt chiar false, 
deși totuși persistă : cre
dința în existența lui Dum
nezeu se relativizează șl 
sentimentul religios al dis
cipolului se diminuează. 
Acest fapt prejudiciază 
viața religioasă în ansam
blu și în totalitatea ei.

Drept consecință, apare 

imperativul trecerii de la 
confesionalism la ecume
nism. ceea ce , înseamnă 
obligația predării , religiei 
în școli, în spiritul ecu- 
menismului universal. în 
situația actuală. când 
profesorul de religie este 
un preot sau delegat al 
unei biserici, este normal 
ca el să fie un apologet 
al propriei confesiuni, eeea 
ce poate să nu fie o gre
șeală, dacă el se strădu
iește a fi un teolog, pur
tător de cuvânt al lui 
Dumnezeu, nu al unei 
confesiuni.

Teologia este știința re
ligiei și dacă lecțiile de 
religie se ridică la nivel 
științific, atunci ceea ce 
susține profesorul esta 

III. DE LA CONFESIONALISM LA 
ECUMENISM

universal valabil, fiindcă 
nu afectează cu nimic 
nici o confesiune creștină, 
în cazul țării noastre. E 
o sarcină grea dar nu im
posibil de realizat. Ea 
trebuie îndeplinită pe do
uă considerente: 1. Din 
punct de vedere religios, 
să se țină cont căci răz
boiul interconfesional slă
bește autoritatea religiei 
în general. Inevitabil 
și a Creștinismului, 
încât se prejudiciază 
și propria confesi
une. 2. Din punct de ve
dere politie, religia în 
școală, fiind susținută de 
Statul român, Stat al tu
turor confesiunilor, ca 
fiind al tuturor cetățenilor 
țării, el nu poate favoriza 

o confesiune în detrimen
tul alteia. Interesul Statu
lui este de a avea cre
dincioși creștini cât mai 
mulți și cât mai fideli, 
garanția moralității publi
ce. a diminuării infracto
rilor și a răutăților 
din viața «oHală

Dacă religia în școală 
nu-și aduce nici un aport 
în promovarea acestui o*  
biectiv, Statul se poate 
dispensa de favoarea a- 
cordată bisericilor. Statul 
rtu este interesat în ce fel 
crede cetățeanul, la ce 
biserică aparține, ci de 
conștiința cetățeanului, de 
gradul de corectitudine în 
respectarea legilor și de 
nivelul angajării lui în 
realizarea obiectivelor de 

interes general alo Țării. 
Statul nu este interesat 
cât de credincioș este ce
tățeanul său, ci cât e de 
cinstit și onorabil.

îmi dau perfect de bine 
scama că orientarea ce o 
propun, de trecere de la 
confesionalism la ecume
nism în predarea religiei 
în școală, afectează, în 
primul rând și în cea mal 
mare măsură, Biserica 
Ortodoxă Română, (B.OR.), 
al cărei fidel credincios 
sunt. De recunoscut că 
Țara noastră România este 
un stat național românesc,, 
că poporul român s-a năs
cut creștin, că Românii 
sunt în marea lor majo
ritate ortodocși, dar cu 
toate acestea B.OR. nu 

este îndreptățită a mono
poliza învățământul'1 reli
gios.

Acest monopol este ac
ceptabil în zone unanim 
ortodoxe, dar a dat naș
tere la conflicte în loca
lități cu credincioși în 
minoritate sau chiar în 
majoritate aparținând al
tor confesiuni, în care se 
pretinde instruirea reli
gioasă adecvat apartenen
ței confesionale a elevi
lor. Școlile n-au decât să 
reia metodologia perioadei 
interbelice, când orele de 
religie se organizau pe 
c ■■■ -'tini și ar găsi o 
soluție problemei.

Dar, să încercăm și o 
soluție nouă, corespunză
toare epocii postbelice în 
care trăim, obligați fiind 
a ne rezolva problemele 
corespunzător. Una din 
soluții este chiar trecerea 
de la confesionalism la e- 
cumenism. prin care: das
călii nu se mai consideră 
reprezentanți ai unei con
fesiuni, ci militanți ai 
Creștinismului.

Cadrelor didactice le re
vine obligația de a lăsa 
la poarta Bisericii lor tot 
ceea ce le deosebește de 
celelalte confesiuni șl de 
a trece pragul școlii nu
mai cu ceea ce este co
mun și universal valabil 
tuturor concepțiilor creș
tine. Toată istoria biblică 
a Vechiului Testament, ca 
și Evangheliile și Episto
lele Noului Testament not 
fi expuse în lecții fără 
nuanță confesională, strict 
teologic șl accentuat etic.

Se pot trata șl teme ce 
diferențiază confesiunile, 
ca de exemplu:: botezul

TTT : . . . .......... ..................
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înțeleptul
Regele Solomon cel 

înțelept a vizitat într-o 
zi închisoarea locală 
interesându-se de fapte
le condamnaților:

— De ce ești închis ? 
— întreabă pe unul din
tre deținuți. Acesta se 
arunca la picioarele lui:

— Prea luminate stă
pâne, am fost acuzat 
că am furat în piață, 
de la un negustor. Dar 
sunt nevinovat. Jude
cătorul m-a condamnat 
pe nedrept I

Solomon a trecut la 
alt deținut:

— Tu de ce ai fost 
condamnat 7

— Prea luminate stă
pâne, răspunse deținu
tul cu o voce tremură
toare, am fost acuzat 
de crimă, dar jur că am

Solomon j
I

Cost pedepsit pe de- i 
geaba. Sunt nevinovat. J.

Si astfel i-au răspuns ț
toti deținuții. In sfâr 1
șit a ajuns și la Ulti- *
mul deținut, care stătea f
trist într-un colț al ce- *
lulei. 1 »

- Rineînțeles că și tu ’ 
ești nevinovat.

— O. nu, prea lumi- * 
nate stăpâne, sunt un f 
nemernic și un nelegiuit. ♦ 
îmi merit pedeapsa. Ju- 4 
deeătorul a fost chiar j 
blând cu mine.

Atunci, înțeleptul rege? 
s-a întors către șeful | 
închisorii și i-a porun- ♦ 
cit : i

Scoateți-i lanțurile I 
și puneți-1 imediat în i 
libertate, ca nu cumva * 
să -i strice și pe ceilalți, • 
pe nevinovați 1 (V.N.). »
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UN SECOL DE CINEMA
„JAMES BOND64

PE ECRAN
La mijlocul anilor ’50, 

Ian Fleming, fost ofi
țer al Serviciilor Speciale 
britanice în al doilea 
război mondial, a înce
put publicarea prime
lor romane de aven
turi. al căror erou era 
superagentul 007 — „Ja
mes Bond”. Acesta era 
trimis să se „răfuiască” 
eu cei certați cu legea 
internațională sau cu 
fanatici ce doreau distru
gerea planetei.

Succesul de librărie al 
cărților cu pricina i-a 
determinat pe producăto
rii de film să le ecra
nizeze. Dacă pe primul 
interpret al rolului, ac
torul GEORGE LAZEM- 
BY, lumea l-a „uitat” 
prin arhive, pe longevi
vul „Agent 007“ SEAN 
CONNERY publicul spec
tator l-a „adoptat” și 
îndrăgit. începe ciclul 
de filme cu „Dr. No“ — 
1962, regia Terence 
Young, urmat de „Gold- 
finger” — 1964 și „Dia
monds are Forever” 
(Diamantele sunt eterne) 
— 1971, ambele în regia 
lui Guy Hamilton.
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După o renunțare la l 
rol, revine în forță cu j 
„Never Say Never A- I 
gain” (Niciodată să nu ; 
spui niciodată) — 1982, | 
în regia lui Irving Ker- • 
shner. Un alt inter- | 
preț care s-a bucurat de » 
un mare succes în acest | 
rol a fost ROGER MO- J 
ORE — printre altele > 
cu ‘„For you Eyes Only” • 
(Numai pentru ochii tăi) J 
și „Octopussy” — 1983, I 
ambele în regia lui ■ 
John Glen. |

în sfârșit, în anii din , 
urmă, și-a făcut „apa- I 
riția” un alt. „James ‘ 
Bond” în persoana lui i 
TIMOTHY DALTON cu 1 
„The Living Daylingh- > 
ting” (Trăind la lumina I 
zilei) — 1987, și „Li- j 
cence to Kill” (Autorizat | 
să ucidă) — 1989, am- * 
bele în regia lui John | 
Glen. Ultimul apărut, « 
actorul PIERCE BROS- I 
NAN.

Partitura muzicală a ] 
tuturor peliculelor este J 
asigurată de compozite- > 
rul și cântărețul John I 
Barry. .*

ADRIAN CRUPENSCHI |

PARIS. Catedrala Notrc-Dame.

DIVERSE
0 Țările al căror nume 

coincide cu cel al capita
lei lor sunt: Algeria, An
dora, Brazilia, Guatema
la, Luxemburg, Monaco, 
Panama, San Marino, Sin
gapore, Tunisia, Kuweit, 
Mexic.

0 Cuvântul Himalaya 
este de origine sanscrită 
și se traduce prin „lă
cașul zăpezilor”. în limba 
sanscrită, cuvântul „hima” 
înseamnă „zăpadă”, iar 
cuvântul „alaia” înseam
nă „lăcaș”.

0 Scorțișoara provine 
din Asia musonică și se 
obține din coaja unor 
arbori. Singura producă
toare importantă de scor
țișoară este Sri Lanka.

(cea mai îndepărtată) în 
22 de ani ; iar la cea 
mai apropiată stea din 
Galaxia noastră (Alpha 
Centauri) în 150.000 de 
ani I

0 Prima călătorie, con
siderată turistică, pe un 
munte este ascensiunea 
împăratului roman Adrian, 
pe Muntele Etna (Sicilia), 
în anul 126 d. Ch., pen
tru a - vedea răsăritul 
Soarelui.

0 în Arhipelagul Fi- 
lipine se întâlnesc peste 
11.000 specii de plante. 
Datorită acestui fapt, 
arhipelagul a fost denu
mit de către botaniști 
„paradis floral” sau „gră
dina botanică a lumii”.

0 Munții noștri l-au 
inspirat pe Jules Verne 
în elaborarea romanului 
„Castelul din Carpați”, a- 
părut în anul 1892.

0 O navă cosmică lan
sată de pe Pământ cu o 
viteză medie de 8 km / 
secundă ar ajunge la pla
neta Venus (cea mai a- 
propiată de noi) în 22 de 
zile; la planeta Pluto

0 Dacă s-ar nivela toa
tă suprafața Pământului, 
s-ar obține un strat de 
apă cu o grosime de 2680 
metri.

0 Viteza cea mai mare 
de vânt, cunoscută până 
acum, a fost de 416 km/ 
secundă. Un vânt cu o 
asemenea viteză a suflat 
în statul New Hampshire 
(SUA), la 12 aprilie 1934.

• într-un tratat de 
psihologie se face con
statarea că în același 
spital rănile soldaților 
învingători se vindecă 
■mai repede decât cele 
ale prizonierilor luați 
dintre învinși... • Miron 
Costin : „A ceti și a nu 
înțelege iaste a vântura 
vântul”. • Căpitanul 
Legan Ramsey — în a- 
dăpostul blindat de la 
Midway — a făcut o re
marcă plină de tâlc în 
.memorabila noapte de 
3/4 iunie 1942: „Mă simt 
ca o mireasă înainte de 
noaptea nunții. Știu ce 
se va întâmpla, dar nu

am idee cum va fi...". • 
Mă mâhnește și mă re
voltă faptul că oameni 
eu pretenții intelectuale 
au o înțelegere îngustă 
a întâmplărilor existen
ței, implicit o judecată 
pe măsură. Apoi, reali
zez că Întâmplarea e 
„laminată" de îngusti
mea spiritului său, că 
tot ce trece prin acel 
„laminor" este definitiv 
deformat... • Dintr-un 
cânt budist: „Cine oa
re a creat acest labi
rint al nesiguranței, a- 
cest templu al trufiei, 
acest ulcior cu păcate, 
acest ogor semănat cu

mii de șiretlicuri, această 
poatră a iadului, această 
otravă care aduce cu 
mierea, acest lanț care-i

ce privește cine sun
tem: „Filamentul poate 
fi ereditar. Flacăra — 
nu". • De la poetul

I LA^lRi NT!
ține pe muritori înlăn- 
țuiți de pământ: FE
MEIA?" • Rețin dintr-o 
carte de înțelepciune un 
fulger de idee cu o bă
taie foarte lungă în ceea

Petre Strihan citire f 
„Mașinile perfecționate 
au un consum din ce 
în ce mai redus. Mân
căii și lacomii s-or fi 
întrebând vreodată dacă

• O originală carte de 
bucate a fost editată în 
Japonia. Ea conține câteva 
sute ăe rețete din bucă
tăria diferitelor popoare. 
Originalitatea cărții este 
că japonezii au venit cu o 
incredibilă „inovație". Pa
ginile cărții sunt îmbibate 
cu aroma mâncărurilor 
respective. Este suficient 
să se frece pagina cu 
degetul și se răspândește 
mirosul mâncării.

• La curtea spaniolă, 
în veacul al XV-lea, erau 
la modă bărbile false, 
barba naturală fiind con
siderată un- semn plebeic. 
înainte de a merge la 
curte, aristocrații se râ
deau cu meticulozitate, a- 
poi îșl lipeau pe obraz 
bărbi false, în cele mai 
fanteziste culori. Ultimul 
strigăt al „modei" consta 
|în armonizarea culorii 
bărbii cu cea a... pan
talonilor- Obiceiul s-a 
păstrat până după desco
perirea Americii de către 
Cristofor Columb, întors 
din lunga sa călătorie 
aureolat nu numai de 
slavă, ci și de o super
bă barbă care s-a dove
dit a fi... naturală!

• Dacă un elefant uriaș, 
cântărind circa 6000 kg, 
mănâncă în 24 de ore cam 
450 kg furaje, ceea ce 
reprezintă 13—14 la sută 
din greutatea lui, minus
cula pasăre Colibri con

sumă. în comparație W 
greutatea sa corporală, de 
60 de ori mal mult decât); 
elefantul. S-a calculat^ 
de asemenea, că în de
curs de o lună, un vier*  
m» este capabil să con-t 
sume de 6000 de ori mat 
multă hrană decât greu*'  
tatca proprie.

ț Un eu de struț cânt 
tăresie circa 1600 grame.ț 
din care aproximativ 280* ’ 
grame reprezintă greutatea: 
cojii. i în insula Mada
gascar, d.n Oceanul In*  
dian, a trăit însă în epo
cile ge< logice îndeDărtate 
o pasăre denumită de 
specialiști „Aepyornis”, ale 
cărei ouă cântăreau în 
medic 12,5 kilograme.

• în localitatea To- 
daiji. din Japonia, se aflu 
cea mai mare statuie 
de bronz din lume. Ea 
reprezintă pe Marele 
Budha și a fost înălțată 
în anul 749, sub domnia 
împăratului Sliamu. Sta-' 
tuia are 15 metri înăl
țime. Numai capul mă
soară 5 metri, jar ure
chile 3 metri. Pentru con
fecționarea statuii s-au 
folosit 437 tone de bronz 
și 144 kilograme de aur. 
Statuia este așezată în 
marele templu din locali
tate, templu care, la rân*  ; 
dul său, este cea mai 
mare clădire de lemn din 
lume.
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„Cum să-mi 
Cum
Cum

să nu 
să-l

cum

MERIDIANE LIRICE 
țin sufletul acesta — 

se atingă de-al 
ridic deasupra-ți

a ■* |

f

tău ?
către altceva, 

din afară ? 
ascunde-acum, 
de seară, 

unde nimic

Ah,
la adăpost, 
pe-un loc străin, 
nu-i lung fior, de câte ori adâncu-ți se-nfioară. 
Dar orice ne atinge pe noi doi, e-o-mbrățișare, 
și ne cuprinde ca arcușul care 
din două coarde — același sunet smulge.
Ci cărui instrument ii suntem strună ? 
Ce cântăreț ne poartă'n a sa mână?"

RAINER MARIA RILKE 
„Cântec de dragoste"

• - • • —

aș vrea să-l pot 
pierdut în miez 

tăcut,

■I-
Mica enciclopedi1

— Inventatorul stilou
lui este românul Petrache 
Poenaru. Invenția sa a 
fost brevetată la Paris, 
sub depumirea de „con
deiul portăreț fără de 
sfârșit, care se adăpează 
singur cu cerneală”.

— Pentru a încrunta 
sprâncenele sunt puși în 
mișcare cam 50 de mușchi, 
iar pentru a zâmbi nu
mai 13.

— După mai mulți ani 
de încercări, Robert Ja- 
nings, un pasionat cul
tivator de citrice din Ca
lifornia, a reușit să ob
țină o lămâie în greu
tate de peste două kilo
grame.

— Cea mai mică vioa
ră din lume — la care se 
poate cânta perfect — a 
fost construită de bri
tanicul B. Pollard. Vioara 
măsoară doar 13 cm.

— Cele mai lente dintre 
păsările zburătoare sunt 
vrăbiile. Ele ating o vi
teză de numai 65 km/ 
oră, în vreme ce șoimul 
— pasărea cea mai ra*  
pidă — depășește 300 
km/oră, atunci când se 
repede asupra prăzii.

— Cele mai mici canti
tăți de apă din organis
mul uman se află în dinți 
(0,0014 la sută), și în fi
rele de păr (circa 4 ia 
sută).

anumitnu există un 
paralelism între mașina 
perfecționată și 
evoluat?”. • De 
cei ce 
foarte 
loarea 
infinit 
decât 
Vor să știe 
de-al 
nești 
litică, 
ceeași baricadă ideolo
gică. In această situație 
răspund și eu precum 
Balzac: „Fac parte din 
opoziția numită Viată". 
• Ga pe un fel de trist 
„aviz amatorilor", eu

omul 
regulă, 

te întâlnesc sunt 
interesați de cu
ta politică. Pare 
mai importantă 

culoarea estetică, 
dacă ești 

lor, dacă stăpâ- 
aceeași limbă po- 
dacă ești pe a-

gândul la autodidactîi 
lumii, vă ofer o con
statare de mare profun
zime a lui Georg Chris
toph 
gătia de cunoștințe ob 
ținute 
contribuție proprie

Lichtcnber : „Bo-

cu prea puțină 
nu 

este roditoare; și înțe
lepciunea poate da frun
ze fără a face fructe, 
întâlnim adesea inteli
gențe comune care știu 
uimitor de multe. Ceea 
ce născocim singuri lasă 
în minte dâre pe urma 
cărora putem merge 
și altă dată”.

HIE LEAHU
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[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ]
3! REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII POVESTE INDIANA ]•

0 „— O, femeie, tu nu ești numai plămada 
măiestrită a lui Dumnezeu, ci deopotrivă și a 
oamenilor. Ei te'nveșmântă mereu cu frumu 
sețea din inima lor... Poeții îți țes un văl din 
firele de aur ale nchipuirii; maeștrii penelului 
dăruiesc mereu nemurirea nouă chipului tău.

Marea îți dăruie perlele, ascunzișurile pă*  
mântului — aurul, grădina verii — florile, să 
te nvăluie, să te acopere, să te facă mai de 
preț.

Strălucirea din inima oamenilor s a răs
pândit peste tinerețea ta.

Tu ești pe jumătate femeie, pe jumătate 
vis".

FIRUL ARIADNEI
Fiecare din noi se tră de-ncercare. Revăd • 'I

«

I
*

I 
I * 
I
*

I
*

I 
b 

I 
w 

I 
b 

I 
b 

I * 
I 
b 

I 
* 

I 
* 

I 
* 

I

naște intr-un labirint, 
căci viața este labirin
tul nostru. Și eu rătăcesc 
prin labirintul vieții și 
la fiecare intersecție mă 
bat cu mori de vânt, 
apoi aleși unul din dru
murile ce mi se oferă 
si care, de multe ori, 
nu știu unde duc. U-

jCLEPSIPRA)
neori e-un drum înfun
dat ce mă obligă apoi 
să merg pe un altul. Pe 
căi întortocheate, poteci 
înguste, străzi noroioase 
sau largi bulevarde, peste 
tot încercări, obstacole 
și probe... mari semne 
de avertizare: „merge
mai departe doar cine 
le trece!". Uneori trec 
proba din prima încer
care, lupt singură, sau 
alteori vă iau pe voi 
alături, pentru că doar 
împreună putem birui. 
Și fiecare drum e-o pia-

ulițele copilăriei, pră- I 
fuite, noroioase sau în- * 
zăpezite, drumul ce duce h 
la școală, drumul ce duce J. 
la lucru, drumul — drum | 
înfundat — ce duce înspre • 
cimitir... Nașteri, nunți, 
înmormântări, mulțime de E 
examene și întâmplări. *4  
Aleg mereu noi drumuri, | 
trăiesc bucurii fi tristeți, Ș 
dezamăgiri și speranțe. K 
Mai cred că voi învinge, J 
mă întâlnesc cu alți că- ► 
lătorî prin labirint și 
mă gândesc că sufletul ».■ 
mi-e asemeni, întorto- • 
cheat și complicat cum > 
se vrea orice veritabil II 
și bun labirint. Impor- ! 
tant e că nu mă tem, l| 
nu mă voi pierde, Spe- » 
ranța-mi alege mereu £ 
drumul, Iubirea mi-e . 
puterea și firul Ariadnei | 
mi-e Credința prin care J 
știu, făcându-l ghem ie- | 
șind din Labirint, voi ’ 
ajunge în Țara veșnicei ■ 
fericiri. ■

«
INA DELEANU |

„După ce Dumnezeu făcu pe om, ca să 
nu 1 lase să trăiască singur printre viețuitoare, 
ii dădu un tovarăș.

După multă chibzuială luă rotunjimea și 
legănarea șarpelui, îmbrățișarea plantelor agă*  
țătoare, tremurul ierbii, subțirimea trestiei și 
catifelatul florilor, plânsul stelelor și nestator 
nicia vântului, sfiala iepurelui și aroganța pă‘ 
unului, dulceața mierii și cruzimea tigrului, 
căldura focului și răceala zăpezii, limbuția gai" 
ței și gunguritul turturelei. Apoi, amestecând 
toate acestea făcu... FEMEIA* 4.»
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FEMEIA i
ANTOINE DE SAINT 
EXUPERY

• „Numai acolo unde 
femeia poartă văl te 
arde dorința de a-i citi 
chipul".
GEORGE BERNARD
SHAW

• „Ceea ce este poezie 
pentru un om este las
civitate pentru altul. 
Ceea ce este pasiune 
pentru o femeie este 
indecență pentru alta".

ăzută de : J
GARABET IBRAlLEANU [

• „Nimic mai nivela- £
tor decât prezența fe-1 
meii iubite cu pasiune. * 
De obicei, ea dă inteli- * 
gențâ prostului și tâm- ♦ 
pește pe cel inteligent", ț 
JULES RENARD . |

• „în umbra unui om |
glcrios se află totdea- * 
una o femeie care su- ♦ 
feră" ♦
VICTOR HUGO l

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

1 LA ROCHEFOUCAULD
• „Majoritatea femei- 

lor se dăruiesc mai de- 
l grabă din slăbiciune dec 
J cât din pasiune; așa se 
’ face că, de obicei, băr- 
\ bații îndrăzneți reușesc 

mai bine decât ceilalți, 
i deși nu sunt mai vred- 
’ nici de iubire".

SOFIA NĂDEJDE )
• „De frică, niciodată ț

o femeie nu va fi ere- i 
dincioasă bărbatului". ’ 
DJUBRAN )

• „Nimic nu este mai i
complicat ca viața unei J 
femei care se află între 1 
un bărbat care o iubește ț 
șl un LOrut pe care il t 
ic.b'țle". ’
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ȘAPTE LEGI ASUPRA CONFUZIEI DIN Ș 
BUCĂTĂRIE

l

il

1. Aparatele multifunc
ționale nu vor realiza 
nici una din funcțiile 
lor.

Corolar: Cu cât este 
mai scump aparatul, 
cu atât mai rar va 
fi folosit.

2. Cu cât instrucțiunea 
oste mai simplă (de e- 
xenjplu: „apăsați aici"), 
cu atât va fi mai difi
cil șă deschizi ambala
jul.

3. într-o rețetă de gă
tit pe care tocmai ai 
descoperit-o într-o carte 
veche de bucătărie, cea 
mai importantă indicație 
va fi ilizibilă.

Corolar: Vei desco 
peri că nu o poți 
citi numai după ce 
ai amestecat celelalte 
tngi ed’tnte.

4. Odatp ce o mâncare > 
este stricată, orice a- ; 
daugi ca să o salvezi a - 
face și mai rea.

5. întotdeauna primești
complimente pentru pro- ? 
dusul care a necesitat cel ■« 
mai mic efort. ș

Exemplu: Dacă faci? 
o rață cu portocale, J. 
vei fi complimentată ■! 
pentru cartofii copți. ?

6. Singurul ingredient < 
pentru care ai mers spe- J- 
cial la magazin va fi < 
singurul lucru la care ? 
invitatul tău are alergie. "•

7. Cu cât mai mult > 
timp și energie ai pus 
în prepararea unei mese 
cu atât este mai mare ț 
probabilitatea ca invitații A 
tăi să și petreacă timpul £ 
discutând despre alte •• 
mese la care au fost. S

Zâmbet ?i ghiocei de ZIUA 
Foto:

MAMEI.
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DE 8 MARTIE 
(surpriză)

VERTICAL 1) Febră galopantă cu stări 
de delir — Stele călăuzitoare în univer
sul creației; 2) Piesă' de rezistență din 
tactica Penelopei — Compus hidroteluric 
indizerabil la contact — Navigator so
litar ce piere sărutând pământul; 3) 
Exponentă dezavuată <1 puterii discrețio
nare; 4) Malformație pronominală în stil 
popular — Cioburile de lut ale unei în
tinderi verzi — Frescă de peruzea la un 
vernisaj în aer liber; 5) Oraș japonez 
unde se află templul închinat zeiței soa
relui Amaratesu — A intra în ambus
cadă sub semnul lui Ares; 6) Albul 
misterios al umbrelor fără contur (pl) 
— Companie binefăcătoare de prove
niență franceză; 7) Ieșită prima la un con
curs de frumusețe — Punct de conver
gență cu poziție certă; 8) înduioșați de 
lacrimile unui cer de plumb — Poartă 
însemnele partidelor în alegeri; 9) Pictat 
figurativ în culorile ofensei; 10) Nimfă 
mitologică, metamorfozată în insulă —

IFEMEIA... în definiții
• „O mâncare pentru 

zei gătită de diavoli".
SHAKESPEARE

• „Durere întotdeauna 
prezentă".

MENANDRU
• „Trandafir ale cărui 

flori, frumoase, după ce 
abia s-au deschis, se și 
ofilesc".

Fr. SCHILLER
• „Ediția de lux a u- 

manității, scoasă de na
tură pe hârtie velină: îi 
stă mai bine într-o bi
bliotecă cu oglinzi, după 
niște perdele de mătase 
și de catifea, dar
prea delicat legată, pen
tru ca . un înțelept să o

așeze în lada Iui pe tim-1așeze în lada lui pe
pul călătoriei. celei lungi'î 
o vÎaKî" . J

»

a

a vieții".
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BArLZAS!
• „Caracter ce se miș-J 

că între doi poli: dra- < 
gostea și răzbunarea". |>

LOPE DE VEGA;.
• „Dumnezeu a creat' 

bărbatul și, pentru că nuî 
l-a găsit destul de sin- J 
gur, 
să-l 
mal

i-a dat o tovarășă 
facă săâși simtă 
bine singurătatea" 

P. VALERY 
„Ga portocala: pe 

din afară același înveliș, 
pe dinăuntru: gusturi
diferite".

PROVERB MALGAȘ

DRAGOSTEA
în înțelepciunea persană

0 „Până ce nu vine o dată la tine, n-ai să știi 
bucuria dragostei".

KHAGANI
0 „Până și atomii lumii, din dragoste pentru 

Soare, dansând, au apărut din neființă".
RUMI

0 „Capul făr-de dragoste e dovleac fără se
mințe".

SAADI
0 „Tu vrei răsplată pentru că-mi furi inima? 

Cine a văzut răsplată pentru hoție?"
ABU SAEIK

0 „E amărât omul golit de iubire; și cu o sută 
de suflete, fără iubire e mort".

MEZAMI

Reprezentanta păguboasă a unei pasiuni 
arzătoare.
DICȚIONAR: ISE, AEA

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careu’ui
„PRINCEPS" 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută :

1) RĂSUNĂTORI; 2) ACOTILEDON; 3) 
SALINITATE; 4) API — SCl — OV; 5) 
RADA — INICI; 6) IRITA — ATOT; 7) 
TATARI — ALA; 8) UȚA — ARA — 
IB; 9) ROTACIZAȚI: 10) IREMISIBIL.

SOLUȚIA PROBLEMEI D]N 
NUMĂRUL TRECUT»

1. - Th6 I Re5
2. Tg5 mat
1. -------  e6
2 Th5 mat
1. -----— e5
2. Tf6 mat

I

I 
I

I

!

MAT ÎN 2 MUT ARI

gontrolul poziției 1
Alb: Re4, Tb3, Te2, Nh5 
Negru : Rdl; p : c2
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„ CUVÂNTUL LIBER

IXERCITIU DE ALARMARE PUBLICA
1

*A| In ziua de 12 martie 1997, orele 21 
— 21,15, în municipiul Deva se desfă
șoară exercițiul de alarmare publică și 
stingere centralizată a iluminatului pu
blic.

Alarmawja publică este organizată de 
către Inspectoratul de Protecție Civilă 
al județului Hunedoara și Consiliul lo
cal al municipiului Deva.

— Alarma la calamități constă din 
3 sunete a 32 secunde, cu o pauză de 

<12 secunde fiecare.
— încetarea alarmei aeriene constă 

pHntr-un sunet continuu cu durata de 2 
’■minute.

— Toate aceste semnale vor fi trans
mise cu sirena electrică de 5 KW.

Pentru protecția populației pe tim
pul alarmei și la calamități se vor lua 
următoarele măsuri :

— în timpul cel mai scurt cetățe
nii se vor îndrepta spre locurile de car- 
tiruire.

— înainte de a părăsi locuința vor 
e.kecuta :

— Stingerea focurilor ce funcționea
ză în locuință.

i — Scoaterea din priză a aparate- 
' îdr electrocasnice.

— închiderea surselor de apă din 
locuințe.

— Ridicarea măștilor contra gazelor, 
a trusei familiale de prim ajutor sau în 
lipea acestora a unor mijloace impro
vizate de protecție ca : fese, tifon, ba
ticuri, batiste, paltoane, căciuli, prosoa
pe etc.

— Stingerea’ luminilor din locuințe 
și dependințe, închiderea ușilor.

— Ridicarea documentelor de iden
titate.

Pentru protecția animalelor poseso
rii acestora vor lua măsuri de adăposti- 
re a animalelor, a surselor de furaje și 
de apă, prin acoperirea lor cu saci, 
folii de polietilenă și alte materiale de 
care dispun.

Asociațiile de locatari de la blocu
rile prevăzute cu adăposturi sau cu sub
soluri ce pot fl folosite pentru adpposti- 
re vor verifica starea tehnică a insta
lațiilor, etanșeitatea ușilor, precum și 
scoaterea tuturor materialelor Inflama
bile depozitate în aceste spații.

Primar, 
Șeful Protecției Civile 
a municipiului Deva, 

Ing. MUNTEANU MIRCEA

m iT. . ■’■■■ ,

Tehnicianul stomatolog Doru Popa, de 
nouă lucrare dentară.

la Dispensarul urban nr. 2 din Deva, * 
»

Foto: ANTON SOCACI

I
*

I
I
w
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• „PATRIA" DEVA: 
Romeo și Julieta (7— 
13);

• „FLACARA" HU
NEDOARA: Meciul se
colului (7—13);

• „PARING" PE
TROȘANI: Nebunia iu

birii (7—10); Fantoma 
cu șofer (11—13);

• „CULTURAL" LU-
PENI: Specialistul (7
-10); Curaj în linia 

întâi (11—13);
• „ZARAND" BRAD: 

Risc maxim (7-10); Cine 
pe cine iubește (11-13);

■ „PATRIA" ORAȘ- 
TIE : Meciul secolu
lui (7—10); Risc ma
xim (11—13);

• „LUCEAFĂRUL" I 
VULCAN: Curaj în li- ;
nia întâi (6—10); Nebu- i 
nia iubirii (11-13); ’

• „DACIA" HAȚEG: >
Cine pe cine iubește (6 ’ 
—th; Agentul 007 (10— > 
413); I

• „MODERN" HU- j
NEDOARA: Misiune im- I 
posibila (7—9); j

• „LUMINA" ILIA: I 
Ultimul dans (7—9); J

finalizând O

Dispensarul urban nr. 
8 din Deva dispune și de 
un apreciat cabinet sto
matologic — cu labora
tor de tehnică dentară.

Deși baza materială este 
destul de învechită iar 
materialele necesare se 
procură tot mai greu, 
medicii stomatologi și

! 

tehnicienii de aici se * 
străduiesc — și reușesc t 
— să efectueze lucrări * 
de calitate, apreciate de I 
pacienți. (A. SOCACI). *

♦

Programul returului Diviziei B, seria a lll-a, ’36-57
ETAPA XX (9 martie) 

Petrolul Videle — C.S. Olt 
F.C. Vâlcea — Min. Uricani

’ Mine-Ral Rovinari — P. Lonca 
Min. Mătăsari — Min. Anina

. Petrolul Țiclenl — Termo Tr. Scv. 
F.C. Dobreta — Metalul Bocșa 
Min. Certej — F.C. Alexandria 
Vega Deva — Unirea Pitești 
A.S. Paroșeni — Min. Berbeștî 
Min. Lupeni — Petrolul Stoina

ETAPA XXI (16 martie) 
0.5. Olt — F.C. Vâlcea 
Min. Uricani — Mine-Ral Rov. 
Parângul I<onea — Min. Mătăsari 
Min. Anina — Petrolul Țicleni 
Termo Tr. Sev. — F.C. Drobeta 
Metalul Bocșa — Min. Certej 
F.C. Alexandria — Vega Deva 
Vntren Pitești — A.S. Piiroșeni 
Min. Berbești — Min. Lupeni 
Petrolul Stoina — Petrolul Videle

ETAPA XXII (23 martie) 
I Petrolul Videle — F.C. Vâlcea 
J Wine-Ral Rovinari — C.S. Olt.
i Min. Mătăsari — Min. Uricani 

Petrolul Țicleni — Parângul L.
I F.C. Drobeta — Min. Anina 

Min. Certej — Termo Tr. Scv. 
Vega Deva — Metalul Bocșa 
AJS. Farcșeni — F.C. Alexandria 
Min. Lupeni — Unirea Pitești 
Petrolul Stoina — Min. Berbești

ETAPA XXIII (2G martie) 
F.C. Vâlcea — Mine-Ral Rov. 
C.S. Olt — Min. Mătăsari 
Min. Uricani — Petrolul Țicleni 
Parângul Lonea — FC Drobeta 
Min. Anina — Minerul Certej 
Termo Tr. Sev. — Vega Deva 
Metalul Bocșa — A.S. Paroșeni 
F.C. Alexandria — Min. Lupeni 
Unirea Pitești — Petrolul Stoina 
Min. Berbești — Petrolul Videle

ETAPA XXIV (30 martie) 
Petrolul Videle — Mine-Ral Rov. 
Min. Mătăsari — F.C. Vâlcea 
Petrolul Țicleni — C.S. Olt 
F.C. Drobeta — Min. Uricani 
Min. Certej — Parângul Lonea 
Vega Deva — Minerul Anina 
A.S. Paroșeni — Termo Tr. Sev. 
Min. Lupeni — Metalul Bocșa

Petrolul Stoina — F.C. Alexandria --------
Min. Berbești — Unirea Pitești

ETAPA XXV (6 aprilie) 
Mine-Ral Rov. — Min. Mătăsari ■
F.C. Vâlcea — Petrolul Țicleni --------
C.S. Olt — F.C. Drobeta --------
Min. Uricani — Min. Certej —
Parângul Lonea — Vega Deva ■
Min. Anina — A.S. Paroșeni —
Termo Tr. Sev. — Min. Lupeni ■ —
Metalul Bocșa — Petrolul Stoina — 
F.C. Alexandria — Min. Berbești---- ---
Unirea Pitești — Petrolul Videle - —

ETAPA XXVI (13 aprilie)
Petrolul Videle — Min. Mătăsari ■
Petrolul Țicleni — Mine-Ral --------
F.C. Drobeta — F.C. Vâlcea -------
Min. Certej — C.S. Olt ■
Vega Deva — Min. Uricani -
A.S. Paroșeni — Parângul Lonea — 
Min. Lupeni — Min.' Anina ■ - —
petrolul Sțoina — Termo Tr.’Sev. - —
Min. Berbești — Metalul Bocșa --------
Unirea Pitești — F.C. Alexandria ■ -

ETAPA XXVII (20 aprilie)
Min. Mătăsari — Petrolul Țicleni —
Mine-Ral Rov. — F.C. Drobeta -------
F.C. Vâlcea — Min. Certej -■ -
CS Olt — Vega Deva 1 -
Min. Uricani — A.S. Paroșeni ■ -----
Parângul Lonea — Min. Lupeni — 
Min. Anina — Petrolul Stoina — ■ — 
Termo Tr. Sev. — Min. Berbești - 
Metalul Bocșa — Unirea Pitești —— 
F.C. Alexandria — Petrolul Videle —

ETAPA XXVIII (27 aprilie) 
Petrolul Țicleni — Petrolul Videle ■ 
F.C. Drobeta — Min. Mătăsari -
Min. Certej — Mine-Ral Rov. ■
Vega Deva — F.C. Vâlcea —
A.S. Paroșeni — C.S. Olt --------
Min. Lupeni — Min, Uricani —
Petrolul Stoina — Parângul L. -------
Min. Berbești — Min. Anina — —
Unirea Pitești — F.C. Drobeta - —
F.C. Alexandria — Metalul Bocșa ■

ETAPA XXIX (4 mai)
Petrolul Țicleni — F.O. Drobeta 
Min. Mătăsari — Min. Certej 
Mine-Ral Rov. — Vega Deva 
F.C. Vâlcea — A.S. Paroșeni 
C.S. Olt — Min. Lupeni

ETAPA XXXIV (28 mai) 
Vega Deva — Petrolul Videle 
AS Paroșeni — Min. Certej

Min. Uricani — Petrolul Stoina -------
Parângul Lonea — Min. Berbești -------
Min. Anina — Unirea Pitești--------
Termo Tr. Sev. — F.C. Alexandria -------
Petrolul Videle — Metalul Bocșa-------

ETAPA XXX (11 mai)
F.C, Drobeta — Petrolul Videle -------
Min. Certej — Petrolul Țicleni -------
Vega Deva — Min. Mătăsari --------
A.S. Paroșeni — Mine-Ral Rov.--------
Min. Lupeni — FC Vâlcea --------
Petrolul Stoina — C5. Olt -------
Min. Berbești — Min. Uricani-------
Unirea Pitești — Parângul L. — —
FC Alexandria — Min. Anina-------
Metalul Bocșa — Termo Tr. Sev.

ETAPA XXXI (14 mai) 
F.C. Drobeta — Min. Certej 
Petrolul Țicleni — Vega Deva 
Min. Mătăsari — A.S. Paroșeni 
Mine-Ral Rov. — Min. Lupeni 
FC Vâlcea — Petrolul Stoina 
CS Olt — Minerul Berbești 
Min. Uricani — Unirea Pitești 
Parângul Lonea — FC Alexandria 
Min. Anina — Metalul Bocșa 
Petrolul Videle — Termo Tr. Sev.

ETAPA XXXII (18 rr^ai) 
Min. Certej — Petrolul Videle 
Vega Deva — F.Q Drobeta 
AS Paroșeni — Petrolul Țicleni 
Min. Lupeni — Min. Mătăsari 
Petrolul Stoina — Mine-Ral Rov. 
Min. Berbești — F.C. Vâlcea 
Unirea Pitești — C.S. Olt 
F. C. Alexandria — Min. Uricani 
Metalul Bocșa — Parângul Lonea 
Termo Tr. Sev. — Min. Anina

ETAPA XXXIII (25 mai)
Min. Certej — Vega Deva
F.C. Drobeta — AS Paroșeni 
Petrolul Țicleni — Min. Lupeni 
Min. Mătăsari — Petrolul Stoina 
Mine-Ral Rov. — Min. Berbești 
F.C. Vâlcea — Unirea Pitești 
C.S. Olt — FC Alexandria 
Min. Uricani — Metalul Bocșa 
Parângul L. — Termo Tr. Sev. 
Petrolul Videle — Min. Anina

Min. Lupeni — F.C. Drobeta -------
Petrolul Stoina — Petrolul Țicleni --------
Min. Berbești — Min. Mătăsari -------
Unirea Pitești — Mine-Ral Rov. -------
F.C. Alexandria — F.C. Vâlcea-------
Metalul Bocșa — CS Olt —-----
Termo Tr. Sev. — Min. Uricani -------
Min. Anina — Parângul Lonea -------

ETAPA XXXV (1 iunie)
Vega Deva — AS Paroșeni -------
Min. Certej — Min. Lupeni -------
F.C. Drobeta — Petrolul Stoina”-------
Petrolul Țicleni — Min. Berbești -------
Min. Mătăsari — Unirea Pitești --------
Mine-Ral Rov. — FC Alexandria -------
F.C. Vâlcea — Metalul Bocșa -------
C.S. Olt — Termo Tr. Sev. -----
Min. Uricani Min Anina - — 
Petrolul Videle — Parângul Lonea -------

ETAPA XXXVI (4 iunie)
AS Paroșeni — Petrolul Videle -------
Min. Lupeni — Veea Deva -------
Petrolul Stoina — Min. Certej-------
Min. Berbești — F.C. Drobeta -------
Unirea Pitești — Petrolul Țicleni -------
F.C. Alexandria — Min Mătăsari -------
Metalul Bocșa — Mine-RaJ Rov. --------
Termo Tr. Sev. — FC Vâlcea —
■Min. Anina — C.S. Olt --------
Parângul Lonea — Min. Uricani •

ETAPA XXXVII (8 iunie)
AS Paroșeni — Min. Lupeni — — 
Vega Deva — Petrolul Stoina --------
Min. Certej — Min. Berbești --------
F.C. Drobeta — Unirea Pitești -------
Petrolul Țicleni — FC Alexandria -------
Min. Mătăsari — Metalul Bocșa — ■■ 
Mine-Ral Rov. — Termo Tr. Sev. -------
FC Vâlcea — Min. Anina — —
C.S. Olt — Parânpul Lonea — ■
Petrolul Videle — Min. Uricani --------

ETAPA XXXVIII (15 iunie)

Min. Lupeni — Petrolul Videle--------
Petrolul Stoina — AS Paroșeni --------
Min. Berbești ' — Vega Deva -------
Unirea Pitești — Min. Certej ■
FC Alexandria — F.C. Drobeta — - ■■ 
Metalul Bocșa — Petrolul Țicleni —— 
Termo Tr. Sev . — Min. Mătăsari -------
Min. Anina — Mine-Ral Rov.-------
Parângul Lonea — F.C. Vâlcea -------
Min. Uricani — C.S. Olt -------
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cu sediul in Timișoara, bdul 16 Decembrie 1989 * 
nr. 2 ț

Scoate la licitație publică in vederea în- f 
chirierii: spații comerciale, magazii, terenuri, * 
spații publicitare in stații și tren Inter-City.

Licitațiile vor avea loc la sediul Regiona- 
următoarele

REGIONALA C.F.R. TIMIȘOARA

1
i

lei C.F. Timișoara, ora 9, 

date:
î 18. IV. 1997 16. V. 1997
*30. IV. 1997 30. V. 1997
f și sunt organizate pentru următoarele 
TC.F.R.: Armeniș, Banița, Glogovăț, 
iSud, Baziaș, Margins, Iscroni, Simeria, 

giu, Brad, Bătuța, Ilia, 
Secția L5 Deva, Orăștie,

* peia, Simeria Depou, 
j pleț, Păuliș Lunca, Lupeni, Livezeni, 
< can, Dobra, Mintia, 1 ~
| Subcetate, Răchita, Simeria Triaj, Bouțari, î 
J Jebel, Timișoara Nord, Pestișul Mare, Ilteu, [ 

Mănăștur, Stamora Moravița, Lugoj, Ținu- ■.
I șoara Sud, Buziaș, Deta, Cărpiniș, Timișoa- ț 
I ra Est, Jimbolia, Topolovăț, Ciacova, Pe- {. 
* riam, Cenad, Gătaia, Sacoșu Mic, Sânnico- 1 
«Iau Mare, Cenei, Liebling, Pișchia, Giarmata, I 
l Săcălaz, Orțișoara, Oțelu Roșu, Club C.F.R. i 
♦ Caransebeș, Caransebeș, Bocșa Română, Ber- ( 
* zovia, Oravița, Pâncota, Radna, Vinga, Vois- 1 
♦ Iova, Anina, Mehadia, Valea Timișului, « 
* Aradul Nou, Vasiova, Chișineu Criș, Răcă jdia, • 
* Domașnea Cornea, Zăvoi, Balta Sărată, Slati- ♦ 
* na Timiș, Zăguzeni, Orșova, Grădinari Caras, * 
î Reșița Nord, Marga, Cornuțel Banat, Bârzi - | 
j va. Băile Herculane, Conop, Călan, Vărădia, * 
j Nădlac, Pecica, Hălmagiu, iablanița, Tere- | 

’ «ova, Cicir, Gurahonț, Ghioroc, Bocsig, Sân - ț 
, iana, Vața, Șofronea, Târnova, Zarand, Zădă- ? 
j reni, Periam Port, Baia de Criș, Lunea Mo- ? 
J ților, Secusigiu, Găvojdia, Variaș, Feinac, | 
| Deva, Sebiș, Arad, Săvârșin, Arad Vest, Ineu • 
2 Călan-Băi, Lupeni, Bărbăteni.
I Informații la tel. P.T.T.: 056/191700 sau | 
J056/191701, 191702, 191703, 191704, inte-j
I rior 2446.
4 Locul de procurare a documentației de i 
«licitație este la sediul Regionalei C.F. Timi- J 

I șoara, bdul 16 Decembrie 1989, nr. 2, ca- î 
mera 76.
*

r *
♦ 

l 
I ă• I I 1

la
î 
î

I
13. VI. 1997 Ț 
27. VI. 1997 î 

stații'f 
Reșița ? 
Geoa- i 

Făget, *Hunedoara,
Pui, Păuliș, Cio- î 

Petroșani, Păclisa, To- î 
■ : vui t
Băiești, Bretea Strei, 

eria Triaj, Bouțari, [ 
Pestișul Mare, Ilteu, [

I* 
l 
I 
I * 
I
I 
I te 
I te 
I 
% 

I * 
I w 
I te 
I « 

I * 
I te 
I I 
* 

I 
* 

I * 

I * 

i tel 
I te 
I * I

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara

Organizează licitație deschisă — cu strigare —, conform Legii nr. 58 1991 ; H.G. 
634/1991; H.G. 758/1991, pentru vânzarea următoarelor"active :

Nr. DENUMIREA 
crt. ACTIVULUI

Obiectul 
de activitate

Adresa
Prețul de pornire 

a licitației, 
fără TVA — lei —

1. Fabrica de in conservare Petroșani, G. Enescu
preparate came jud. Hunedoara
(veche) Petroșani 320.000.000

2. Abatorul Idem Vulcan, str. Abatorului,
Vulcan județul Hunedoara 52.000.000

3. Ferma de Idem Hațeg,
berbecuți str. Râu Mare. 27
Hațeg județul Hunedoara 2.700.000.000

în valoarea de pornire a licitației nu este cuprinsă valoarea terenului pentru acti
vele de la pct. 1 și 2, documentație care se află in curs de execuție.

La pct. 3, prețul terenului este inclus în prețul de pornire a licitației.
Licitația va avea loc pe data de 14 aprilie a.c, ora 10, Ia sediul S.C. Decebal S.A. 

Deva.
Dosarele de prezentare a activeicr pot fi consultate zilnic la sediul societății, intre ore

le 8—11 (exceptând sărbătorile legale). Costul documentației este de 15.000 Iei.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține la tel. 054/213322, 

212237, dl ing. Stătescu Dumitru.
Ofertanții vor depune la sediul societății comerciale, cu cel puțin cinci zile inainte de 

data licitației, următoarele;
— cerere de participare, cu date de identificare a solicitantului;
— taxa de participare la licitație de 500.000 Iei ;
— garanția de participare de 10 Ia sută, din prețul de pornire a licitației, pentru acti

vul solieitat;
Contul nostru de virament, deschis la B.C.R. Deva, nr. 305520101.
în caz de neadjudecare licitația se reia Ia data de 29 aprilie 1997, ora 10.
în situația când la primele două etape nu se prezintă cel puțin doi concurenți, lici

tația se va relua în dalta de 5 mai, ora 10.
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PRCTEJAȚI-VA ECONOMIILE!
BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE
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Vă asigură această protecție prin dobânzile oferite la depozitele pe termen, începând 
cu data de 3 martie 1997.

R.A.G.C.L. DEVA
Anunță consumatorii de apă că Dispece

ratul de deranjamente s-a mutat în incinta PT

♦

2 i 
î
♦

’2 cu nr. telefon 21 63 76.
Această activitate execută la prețuri ac- 

l cesibile următoarele lucrări:
1. Revizii și reparații instalații tehnico-

* sanitare in apartamente.
2. Asigurarea de service pentru asociații

le de locatari ce încheie contracte pentru re-
i vizii și reparații bianuale constând din: 
| a) revizia bateriilor cu schimbarea garni- 
ț turilor; 
ț b) verificarea . nivelului 

W.C., înlocuirea garniturilor;
c; intervenția in ueiura ue vei muu uvwu * 

*ore de la data anunțării pentru desfundarea l
* coloanelor de scurgere interioare. 1
* »

— ft-.** O—4—

r♦ 
la rezervoruli

l 
ej---------- ---------- 1- ■ *

c) intervenția în decurs de cel mult două l

ii

' •

După, succesul înregistrat1 cu edițiile: 
•BUCUREȘTI «TlMlS

.•ORADȘA’ ■ • SATU-MARE
ACUM âuÎnceput înscrierile la:

— IN PROCENTE PE AN —

t

CATEGORII DE CLIENțl

/

TERMENUL

30 zile 60 zile 90 zile 180 zile 270 zile 365 zile

1. PERSOANE FIZICE 
— In coiul plătii dobânzii la

expirarea termenului t y
— intre 100 mii — 500 mH lei u. W 147 148 149 150
— între 501 mii — 2 mii. Iei — e— 152 153 154 155
— peste 2 mii. tei — — 157 158 159 160

•— In cazul plății dobânzii lunar 131 132 133 134 134 135
Suma minimă a d»pozituloi este de 100 hm tei.

2 PERSOANE JURIDICF •
— Cu plata dobânzii Io

expirarea termenului 95 96 97 98 99 100
Sumo minimă a depozitului 5 milioane tei.

v

•BRASOtf
• ARAfr
• DOLJ, De vasa t Shop

i P<1) situat pe str.A. lancu, bl. H1, parter. teL 216196 _
'î 4 a <i n * » * i r\ 4 n —

Devasat Shop

DEVA♦JUDEȚUL HUNEDOARA îH?

a doua bază de date din lume, după anuarul telefonic; ,
un instrument modern de informare, cea mat corectă bază dedate zonală din România; 
informații utile din toate domeniile de activitate; v.
suport publicitar unic si continuu - circa 360 zile de an;

’ CARTEA GALBENĂ ■ SOLUȚIA PERFECTĂ!
’ CÂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI CEI CĂUTAȚI! 
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon:. 230784

» _________________________. - _ _________

IM'

— - ■

og Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13
:— gd°°‘

co
Dealer

vă oferă la cele mai mici prețun\a^rha\ 
produsele:

Panasonic & Technics
WVideo/Audio Hi-Fi

.. .......... .............. . ....... ——- - ---------------------------------
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PIKLIttliAYe
• Cu ocazia zilei de 8

Martie, managerul socie
tății comerciale Panicor 
S.A. Hunedoara adresează 
Sincere felicitări, multă 
Sănătate întregului colec
tiv feminin. (7423)

• Doamnă Angela Barna, 
pentru că ați adus o rază 
de bucurie în sufletul lor 
de copii, fiind sponso
rul scolii, astăzi, cu oca
zia zilei de 8 MARTIE, 
elevii Școlii Generale 
din Mintia va urează să
nătate, fericire si succes 
îr afaceri.

(8638)
• Când primăvara în

florește, prinde a 125-a ga
roafă în buchetul vieții 
tale. La multi ani, 
Ana Antochi din partea 
mamei.

(8639)
• Cu acazia împlinirii 

vârstei de 70 ani a dlui 
Șindea Aron, familia îi 
urează „La multi ani" și 
multă sănătate.

(6374)

• Vând apartament 2 
oamere, confort 2, etaj 
fii. Tel. 218116.

(097835)
t Vând Oltcit Club, sta

tes bună. Informații tele
fon 651897.

(6631)
• Vând dozator FRESCO 

«PENCA 3, și tuburi CO2, 
tel. 650938, după ora 21, 
Ba 651626, Brad.

(6632)
• Vând dozator FRESCO> 

3 capete, Hațeg, telefon 
T70558, preț negociabil.

(5191)
• Vând apartament 3 

Camere, zona Bucegi, etaj 
If, tel. 722325.

(7415)
• Vând casă. în zona 

pieței Obor. 'Tel. 712339.
(7421)

• Vând două chioșcuri 
aluminiu, preț 4200 și 2200 
mărci. 'Bel. 720438, 715223.

(7422)

• • • — • —- • —— • —— • 0
• Vând urgent ma

șină copiat cltei auto
mată, plus accesorii și 
chei brute auto și yală. 
Tel. 230788.

(8600)

• începând cu data 
de 7. 03. 1997, în fie
care zi de marți și 
vineri, S.G. Avicola 
Deva vinde de Ia 
stația de incubație 
Leșnic pui de o zi, 
Ia prețul de 2000 lei/ 
cap (73)

• Vând spațiu co
mercial ultracentral. 
Tel. 215940, de luni, 
orele 11-16.

(8619)

• Vând casă central, 
vând căsuță comercială 
sau agrement, transport cu 
auto 1,5 t, prețuri ne
gociabile. Informații tel. 
211837. '

(8584)
• Vând casa ți grădină

în localitatea Sârbi, nr. ' 
222 (8598)

• Vând teren arabil, 
fanat, pășune și pădure 
în satul Cărmăzăncști, corn. 
Gurasada, apartament 2 
camere Deva, cartier Mă- 
răști, tel. 626229.

(8610)
• \ ând teren intravilan 

. •— intersecția Almaș-Cozia
(1200 mp) — .000 DM și 

1000 mp cu cabană, 2 ca
mere, 5000 DM. Informa
ții tel. 223396.

(8603)
• Vând mașină germană

de înghețată, cu două bra
țe, amplasament ultracen
tral, dotat cu 380 V și 
220 V. Informații tele
fon 213162. (8608)

• Vând garsonieră, str. 
Mărăști, bl. 80/1, ap. 4, 
tel. 231471.

(8612)
• Vând spațiu destinat 

activității productive, car
mangerie, panificație etc. 
Informații . tel. 232214, 
211443, după ora 17.

(8613)
• Vând mobilă sufrage

rie. Relații la telefon 
222163, după ora 19.

(8632)
• Vând bar funcțional,

central, terasă, dotări 
complete, vad comercial 
bun. Tel. 730342, orele 
19—22. (8614)

• Vând tractor U 650, 
remorcă RM 2, plug. In
formații Boșorod, 205, 
fam. Neagu, tel. 291. o- 
rele 20-22.

(8615)
• Vând camion Sa- 

viem, Mercedes 280, înma
triculat. tel. 661365.

(8616)
• Cumpăr talon Dacia 

1310. Tel.’ 219162.
(8605)

• Vând teren intravi
lan 800 mp, Cristur, tel. 
671613. (8621)

• Vând apartament 3 
— 4 camere: Espero, 1996, 
19 000 km. Tel. 214519. 
(18—20).

(8624)
• Vând urgent aparta

ment 3 camere, decoman
date, îmbunătățiri deose
bite. Tel. 054 / 624108.

(8592)
• S.C. Alimturn SRL 

Deva vinde autodubă izo
termă TV 35 — 1,6 tone, 
relații suplimentare la tel. 
051/215323, Deva.

(6370)
• S.G. Asigurări Ion 

Tiriac Deva vinde la li* * 
citație Dacia 1310 (1997), 
caroserie avariată. Licitația 
are loc joi, 13. III. 1997, la 
Dacia Service Miercurea 
Sibiului, - ora 11. Preț de 
pornire 12 milioane. Taxă 
garanție — 10 la sută. In
formații tel. 221549, 230009, 
715277.

• Soc. Com. SOMAR 
PROMET SRL DEVA 
angajează economist 
în domeniul produc
ție confecții metali
ce, cu o vechime de 
minim 5 ani ; vârsta 
maximă 35 ani. Condi
ții de salarizare foarte 
avantajoase. Informații 
la tel. 233266; 215345, 
zilnic între orele 7— 
15,30.

(8606)

• împrumuturi în lei 
primiți la CASA DE A- 
MANET „ARISTOCRAT" 
Deva, Libertății, 2, ap. U 
vizavi COMTIM ; HUNE 
DOAR A Creangă, 1, ap. 
29. (6378)

COMEMORĂRI

• Pustie . îmi este casa, 
trist îmi este sufletul, gre
le îmi sunt zilele fiindcă 
de 10 ani te tot aștep
tăm și nu vrei să te mai 
întorci la noi, scumpa 
noastră fiică, soră și cum
nată

MAR1OARA JURGA
După atâția ani de 

Ia a ta grea despărțire de 
noi ne-a lăsat și a ta ma
mă,

VIORICA.
Dumnezeu să vă odih

nească în pace. Familia.
(8617)

• Pios omagiu și 
aducere aminte la 
zece ani de la despăr
țirea de ec.

TRAIAN 
cAdariu

Dumnezeu să-l o- 
dihnetiscă sufletul în 
pace. Soția și fiul.

(8628)

(8332)
• Spray contra ejacu 

larii rapide, medicamente 
potența, frigiditate,' zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544)
• Vând casă, Ilăcăștic. 

patru camere, bucătărie 
vară,- garaj, grădină, pă
dure. Tel. 714478. .

(8604)'
a Vând 40 tone cartofi 

consum, albi, a 700 lei/ 
kg. Tritenii de Sus, 292, 
telefon 064/268965.

(8602)

• Vindem cartofi 
sămânță Sanie 11, cu 
certificat de calitate 
Informații tel. 214770 

(79)

• S.G. Olimpiu Sili. 
Simeria cumpără piei 
crude bovine (sau conser
vate), 5000/kg, Liliacului, 
4, Simeria, lângă restau
rantul „Ursu Negru”.

(6372)
• Vând calculator IBM 

portabil (note Book) și 
fotocopiator xerox 5028. 
Tel. 218421 ; 211600.

(7251)
• Vând apartament 2 

camere, Deva, telefoane 
230506, 226382.

(6371)
• Vând casă mare cu 

brutărie. Ilia, telefoane 
6'>5360, 224013.

(8582)
• Vând mașină de găurit 

Boccii. Tel. 212876 (după 
ora 16).

(1G77)
• Vând garsonieră lo

calitatea Deva, Aleea Sa
turn, bloc 23, sc. A, ap. 
1. Informații duminică, 
o HI 1997, între orele 
10—16. (6376)

• Vând loc casă. în
chiriez spațiu comercial 
ultracentral și vând mași
nă Fiat Croma 1987. Tel 
216486; 214738.

(8642)
• Vând chioșc ali

mentar. Stația CFR Hia 
Informații, Ilia. 192.

(8633)

• Cooperativa „Cauciu
cul’’ Deva pierdut carte 
identitate, scria A—9197582- 
O declară nulă.

(097834)
• Pierdut autorizație 

nr. 13/8. 02, 1990, eliberată 
de Primăria Beriu, pe 
numele Lup Cornel O 
declar nulă.

(8331)

• Ofer de închiriat spa
țiu comercial ultracentral, 
informații 219320, între 
orele 7—22. ■

(8596)
• Caut de închiriat gar-

- sonicră în Deva. Telefon 
"38)94. (8610)

• S.C CEPROM1N .S.A. 
DEVA executa pe bază dc 
comandă”: captare pentru 
transportoare cu bandă ; 
extractor de corpuri 
metalice de' pe transpor
toarele cu bandă; presă 
pentru fabricat bolțari cu 
2 și 4 locașuri ; instala
ție pentru execuție plasă 
de sârmă ; confecții me
talice, diverse. Informa
ții la tel. 211560, int. 
287.

• S.C. CEPIIOMIN S.A.
DEVA anunță intenția cje 
autorizare, din punct de 
vedere al protecției me
diului, următoarele obiec-, 
tive : sediul central De
va, 22 Decembrie, 37 A; 
secția cercetări și atelier 
mecanic Deva, Horia, 201: 
stația Pilot Telluc, str. 
Minei, nr. 1. Toate recla- 
mațiile și sesizările se
primesc, pe adresa APM 
Deva. str. A. Vlaicu, nr.
25, în termen de 30 zile 
de la data publicării.

(8627)
• S.C. COMALIMP

CRIST IMPEX anunță 
intenția de autorizare me
diu chioșc Piața OBOR 
și DUNAREA din Hune- 
d< ,ara (8599)

• SC. MONIKA ALCOM 
SRL DEVA anunță depu
nerea documentației de 
mediu Ja APM Deva. E- 
ventualele sesizări se vor 
adrosa în termen de 15 
zile de la publicarea a- 
n untului.

(8626)
• S.C. RESTOROM SRL 

DEVA anunță intenția dc 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a restaurantului 
TRANSILVANIA, situat în 
Deva, Piața Victoriei, nr. 
8. Eventualele reclama- 
ții .și sugestii se depun 
la APAl Deva, Mr. A. Vlai
cu. nr. 25, în 15 zile de la 
dala apariției anunțului.

(8625)
• Caut donator rinichi, 

grupa A2. Informații tel. 
623741.

(8638)
• S.G. MIORIȚA SRL 

ILIA anunfâ depunerea 
documentației în vederea 
autorizării de mediu Ia 
APM Deva. Eventualele 

rcclamațli în 15 zile de 
la apariția anunțului.

(8623)

• NOU!!! Centrale 
termico HERMAN, 
randament și siguran
ță maxime. PLATA 
ÎN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ- 
TIE. 054/642580.

(8323)w * «w * * — • — • — • •
• S.C. EUROPAN SRL 

HAȚEG a depus documcn 
tația pentru obținerea 
autorizației de mediu. E- 
vcntualele reclamați] se 
depun la APM Deva, str. 
A. Vlaicu, în termen de 15 
zile.

(8622)

• Societate particulară 
de construcții angajează 
urgent: zidari, dulgheri,
fierari' betoriiști. Informa
ții la telefon 616795, în
tre orele 7—15.

(8618)
• Angajez cioban me

seriaș pe termen lung. 
Localitatea Cinciș, nr. 41.

(8629)

• Angajăm tâmplar 
salarizare deosebită. 
Relații tel. .620368, 
între orele 18-20, zil
nic. (8611)

• ( « . • . • »
• Pustie este casa, în

durerat este sufletul, tris
te sunt zilele de când. în 
urmă cu șase săptămâni, 
soarta ne-a despărțit pen
tru totdeauna de cea care 
a fost cea mai iubită so
ție, mamă și bunică

ȘANDRU TECLA
îți vom păstra amin

tire veșnică. Soțul Au
rel, copiii Janel și Rodi- 
ca, nepoții Dani și Radu.

(GRT)

DECESE

• Soția, fiica, gine
rele, nepotul anunță 
cu adâncă durere tre
cerea în neființă, după 
o lungă și grea sufe
rință, a dragului lor 

ing. BOGDAN 
GAVRILA

în vârstă de 68 ani 
Corpul neînsuflețit se 
află depus la Capela 
Catolică, de pe strada 
M. Eminescu, din De
va. înmormântarea, 
duminică, 9 martie, 
ora 15, Ia cimitirul 
catolic din Deva. Nu 
te vom uita niciodată!

• Familia Gheonca 
deplânge încetarea 
din viață a cumnatu
lui

ing. BOGDAN 
GAVRILA 

și împărtășește dure
rea celor dragi.

Odihnească-se în 
pace I

5 
REDUCERE DE PREȚ £

CU 10 LA SUTA
S.C. POLIDAVA S.A. DEVA anunfâ reducorea pro 

tutui cu 10 (a sută la toate lucrările pe care le execută: 
imprimate, etichete, pliante, revistă, carte, albume șco
lare, fluturați pentru absolvenți de liceu ț.a, 

Cine vrea să facă economii poate beneficia 
această facilitate valabilă numai în luna martie.

informații la sediul societății din Deva, str. 22 De
cembrie, nr. 257, sau la tel. 221750, 220712. 221159.

de

ANUNȚ'.
în data de 10. 03. 1997, ora 17,30, membrii^ 

și simpatizanții PD sunt invitați în Sala Primă-> 
rici Deva, la o întâlnire cu consilierii locali ai? 
PD din administrația locală Deva. Tema întâi-!; 
nirii: probleme, idei, perspective privind apli-!! 
caret) programului Partidului Democrat în ad-I; 
ministrația locală. (O.P.) !;

S.C. ..TRANS OZANA EXIM" S.R.L.
D E V A

cu sediul în Sântulialni — Complex
EUROVENUS, boxa 3 

ANUNȚA 
IMPORTANTE REDUCERI DE PREȚURI 

la următoarele produse din import :
— Gresie; de la 92.000 lei/mp la 

lei/mp ;
— Faianță; de la 82.000 lei/mp la 

lei/mp;
— Adeziv pentru gresie si faianță nu ><*-;  

75.000 lei sacul (de 25 kg) la 70.000 lei; f
— Lambriuri si pardoseli din brad, de la " 

42.500 Iei Ia 36.000 Iei mp.
Prețurile includ TVA.

65.000

65.000 :■

de iaI
(V<WJW.V^WA«A’WAW//-V.WJAWAV/AX,A

(99170)|

• Un ultim oma
giu celui care a fost 
președinte, de onoare 
al organizației jude
țene PSDR Hunedoa
ra,

ing. BOGDAN 
GAVRILA miiiaiu 

. din partea deputat 
PSDR de Hunedoara, 
Dumitru Ifrim. Dum
nezeu să te odih
nească în pace !

(8649)

• Un ultim oma
giu celui care a fost 
președinte de onoare 
al PSDR al județului 
Hunedoara.

ing. BOGDAN
GAVRILA MIIIAIU 
din partea PSDR, 

organizația județeană 
Hunedoara. Dumne
zeu să te odihnească 
în pace !

(8648)

• Prefectul j ude- 
țului Hunedoara, Pom- 
piliu Budulan, este 
alături de familia în
doliată și aduce un 
pios omagiu celui care 
a fost președintele de 
onoare âl organiza
ției PSDR Hunedoara, 

inginer
BOGDAN 

GAVRILA MIIIAIU 
persoană cu o pres

tanță și o conduită 
morală deosebite. Dum
nezeu să-I odihnească 
în pace I

• Colegii dc la 
Banca - Agricolă Deva 
anunță încetarea din 
viață a colegului lor, 
inspector,
BARNA NICOLAE

de la filiala Orăș- 
tie, și transmit con
doleanțe familiei în
doliate.

(8637)

■ c

--------- :------ -- --- ——
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