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Gor- 
la 

so-
în Europa

IALTA-MALTA-HELSINKI
Ieri dimineață a înce

put întâlnirea la vârf 
Clinton—Elțîn, preceda-, 
tă de o atmosferă de , 
meci de box american, 
protagoniștii, deși bol
navi amândoi, dând de
clarații cKire, ireconei-

țele grave pentru ro - 
mâni și celelalte popoa
re din zonă.

în 1989, la Malta, 
baciov a consimțit 
căderea sistemului 
cialist, 
Est, în schimbul

I

liante. Ceea ce 
seamna că in 
urmă nu se vor

Gândul 
semnificația 
de întâlniri pentru 
mânia 
ani
Stalin 
trecerea

I
I
I

înțelege, 
mă duce la 

unor astfel 
Ro- 

Cu peste 50 de 
în urmă, la Ialta. 

impunea aliațilia 
Europei de Est, 

'-până la Berlin, în sfera 
de influență sovietică, 
fapt ce a dus la im
punerea cu forța a sis- • 
tomului socialist în a- ■ 
coasta parte a continen
tului. cu toate consecin

masiv ajutor american 
pentru Rusia, în care 
„perestruica" nu a dat 
rezultate, marca federa
ție euroasiatică fiind con
fruntată cu grave pro- 
'hlemc economice.

între timp americanii 
au lansat acțiunea de 
extindere a NATO spre 
răsărit, fapt ce produce 
îngrijorare în Ilusia, 
care se simte amenin
țată de apropierea for
ței military a NATO de 
granițele sale. Aceasta 
este probabil cheia a.

sestei întâlniri de 
Helsinki, 
motivează _ 
NATO pe motive de se
curitate, în timp ce 
rușii susțin că există 
OSCE-ul, organizație de 
securitate europeană, cre
ată cu peste două de
cenii în urmă, prin sem
narea (... tot la Helsinki!) 
a celebrului Act Final.

Din nou mai marii lu. 
mii se întâlnesc să de
cidă
Să vedem ce se va 
târî în legptură cu 
românii. Dacă nu 
afla imediat — șl
te că așa va fi - vom ști 
doar la vară dacă ne vom 
număra printre 
NATO sau vom rămâne 
— .cum am fost 
lungul' secolelor — 
zonă de tampon 
Est și Vest.

la
Americanii 
extinderea

soarta celor mici, 
ho- 
noi, 

vom 
poa-

„aleșii"

de-a 
o 

între
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1 » 
« Vremea va fi rece, * 

cu cer variabil. Izolat, *
* mai ales in Crișana, va * 
» fulgui slab. Vântul va * 
| sufla slab, până la mo- *
* derat. Temperaturile * 
ț minime: minus 8 până ’
* la minus 3 grade C; * 

maximele vor fi cu- |
2 și 7 *

I

VREMEA

j
* prinse între
* grade C. (Raisa Pleter).
*

- »-■<—•—• —

M3MFEZ1
0 „Unde i unul, nu-i 

putere...". Și totuși 
istoria ultimelor 

decenii a infirmat-o...

LUCRĂRI IN CADRUL „LUNII PĂDURII**
In dialogul purtat cu 

di iiu Vi, rol Dumitrescu, 
șclul Ocolului Silvic Ha
țeg, am abordat proble
mele specifice 
din acest sezon, 
cent pe acțiunile’ 
->c în programul 
desfășoară 
„l.unii 
acțiuni 
lucrări, 
hieră. i 
aparținătoare, în total fon
dul forestier din rază 
cuprinzând mai mult <1< 
•OOPO. ha

In legătură cu lucrări
le din pepiniera Reca 
tunde nici acum nu sunt 
clarificate și rezolvate 
problemele privind dreptul 
de proprietate, ocolul 
deținând acum circa G 
ha), am notat că s-au scos 
peste 400.000. puiețl de 
salcâm, molid, brad, larice. 
frasin, paltin i cireș* sal-

activității 
, cu ac- 

cunrib - 
ce se 
perioada

Aceste
in

pădurii".
vizează o scrie de 

atât în pepi- 
cât și in pădurile

batie. Este prevăzut ca 
pentru plantările de pri
măvară să fie scoși și 
plantați aproximativ 550.000 
tniicți din speciile amin
tite. l’o lângă acoperi-

fiind deja făcut repicatu] 
la mai mult de .300.000). 
in solar s-au făcut 
tamcntele fltosanitare 
cei 700 mp, urmând 
suprafața respectivă

LA OCOLUL SILVIC HAȚEG

rea cerințelor ocoalelor 
silvice din județul nostru, 
o parte din materialul 

., pentru plantat este livrat 
' ocoalelor silvica, din alte 

județe, i'um ar fi cele din 
Prahova. - Mehedinți, Dâm- 
hovihi, Harghita. Mara- 
m uroș.

Tut la Reea. in solar se 
va , trece la semănat și a 
început repicatul butașilor 
de lemn 
material 
formarea 
(din circa

câinesc, acest 
utilizându-se la 
gardurilor vii 
r>0n.0oo bucăți

Vă oferă:
RAFINAMENTfși CALITATE

prin produsele sale:
lichiorurile creme LADYM

. (whisky cream, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 
cocos, ciocolată cu alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie) 

brariay ut BROOS
TBNTATIA RAFINAMENTULUI

j. PRAȘTIE tel. 054-64.75.72, fax 054/64.19.42 I
T

—

tra-’ 
pe 
ca 
să

lucrarea pe o suprafață 
de 12 ha, materialul ne
cesar fiind dus la șan
tierele din districtele 
Luncani, 2 Balomir și 
liăch'tova. De altfel, 
Luncani, în partea
jos â perimetrului fores
tier, s-a trecut efectiv 
la plantări, aici acțio- 
nându-se cu o echipă de 
lucrători aduși 
țul Gorj. Pe 
timpul permite,

l
5 

la 
de

fie însămânțată cu la
rice și molid.

In privința 
am reținut că 
ca în zilele 
durii”’ să fie

plantărilor, 
este stabilit 
„Lunii pă- 

efectuată

din jude, 
măsură ce 

sn> va tre-

NICOLAE TÎRCOB

(Conlinuaro în pag. a 2-a)
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ZIUA MONDIALĂ A 
METEOROLOGIEI 1997

a-

Ziua Mondială a Me
teorologiei comemorează 
intrarea în vigoare, la 
data de 23 martie 1950, a 
Convenției Organizației 
Mondiale a Meteorolo
giei. în fiecare an, O.M.M. 
celebrează această zi prin 
concentrarea atenției a- 
supra unei teme de in
teres curent sau de ac
tualitate pentru omenire. 
Având în vedere pro
blemele de urbanizare 
presante cu care se con
fruntă întreaga lume în 
zilele noastre, tema
leasă pentru Ziua Me
teorologică Mondială 1997 
este „Vremea și apa în 

: orașe".
Tema este într-adevăr 

potrivită și de actuali
tate dată fiind enorma 
presiune exercitată de 
creșterea rapidă a ratei 
de urbanizare a popu
lației asupra mediului și 
resurselor finite ale pla
netei noastre. Procesul 
de urbanizare este ilus
trat prin faptul că popu
lația totală a globului 
în anul 1950 însemna 
circa 2,5 miliarde de 
oameni, dintre care două 
treimi locuiau la orașe. 
Până în anul 2000 se 
estimează că aproxima
tiv o jumătate din popu
lația totală de 6,2 
liarde de oameni 
trăi la orașe.

Una dintre cele 
mari amenințări 
rașelor este producerea 

. calamităților naturale.

mi- 
vor

mai
a o-

Pe lângă oatastrofele 
naturale precum cutre
mure și alte fenomene 
asociate cu evoluția vre
mii cum ar. fi ciclonii 
tropicali, viiturile, se
cetele, alunecările de 
teren au drept rezultat 
pierderi 
nuri și 
echilibre 
tisticile 
menele meteorologice și 
hidrologice extreme în. 
sumează 
la sulă 
naturale.

Pentru a micșora im
pactul dezastrelor natu
rale, ONU a lansat 
1990 Deceniul 
țional pentru 
rea Dezastrelor Natura
le în contextul acestui 
program, Organizația Me
teorologică Mondială 
joacă un rol cheie prin 
implementarea propriu
lui plan de acțiune, care 
acordă prioritate spori
rii posibilităților Servi
ciilor Naționale de Me
teorologie și Hidrologie.

Efectele urbanizării au, 
de asemenea, un impact 
serios asupra mediu
lui, inclusiv, asupra dis- 
ponibllitătții resurselor 
de apă proaspătă. Cere
rea globală de apă a 
crescut dramatic în ul-

de vieți și bu- 
cauzează dez- 
economice. Sta- 

arată că feno -

în jur de 70 
din dezastrele

în 
Interna- 
Reduce-
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L. MICLOȘONI, 
țel Stafie Meteorologică 

Deva

(Continuare în pag. a 7-a)
I

„Francofonia și universalitatea
limbii franceze"

In cadrul săptămânii 
„Zilele Francofoniei" s-a, 
organizat joi după-amiază, 
în sala festivă a Prefec
turii, simpozionul -„Fran. 
cofonia și universalitatea 
limbii franceze". Mani
festarea a fost organizată 
de Asociația FRADEV în 
colaborare cu Prefectura, 
Consiliul Județean, Inspec
toratul pentru Cultură și 
Biblioteca Județeană „Ci
vici Dcnsusianu".

Simpozionul s-a dorit 
și a reușit să fie o ma
nifestare complexă la care 
participanții au putut as
culta expuneri docu
mentate și interesante dar 
și vedea materiale do
cumentare ori cărți în 
limba franceză. în „Româ
nia și comunitatea fran- 
cofonă”, dna Gabriela 
Marcu, dc la Biblioteca 
Județeană, după un isto
ric al francofoniei, a pre
zentat legăturile vechi e- 
xistente între cultura 
noastră și cea franceză./

V,-.W/W.SWAW.W.‘.W<,.W.s'.‘.W.VW.V.V/W<,AWAVW.*AW/AWAW.V.W,W.W.VATAVAW.

Intervenția drei Mioara 
Todosin, Facultatea Eco
logică Deva, despre „Spa
ții canadiene" a fost du
blată de o casetă video. 
„Lucrări de referință în 
limba franceză în colec
țiile Bibliotecii Județe, 
ne” au fost prezentate de 
directoarea instituției, dna 
Valeria Stoian, care a 
vorbit despre cărți expu
se în sală. 
Tnma, de 
și-a făcut 
lecțiile de
te, reproduceri de artă 
și modul în care le-a 
realizat. Cu sprijinul Cen
trului cultural francez din 
Timișoara, pentru simpo
zion au fost realizate și 
panouri cu material docu
mentar referitor Ia Re
voluția din 1789 și filoso- 
fia franceză Și prezenta, 
rea biobibliografiilor Elenei 
Văcărescu și a lui Dinu 
Lipatti, făcută de dna

Dna Denisa 
la Prefectură, 
cunoscute co- 

timbre ilustra-

(Continuare în pag> a 2-a)

I- „40 DE ANI DE 
ARTA PLASTICA 
HUNEDOREANA"

Filiala Deva—Petroșani 
a Uniunii Artiștilor Plas. 
tici, Inspectoratul pen- 

Itru Cultură al județu
lui Hunedoara organi - 
zează sâmbătă, 22 mar
tie a.c., ora 11, Ia 
Galeriile de artă „For
ma” din Deva expozi
ția „Retrospective" șl 
simpozionul „40 de ani 
de artă plastică hunedo- 
reană". Jubileul 'ne 
oferă șl nouă, ziariștilor 
de Ia „Suvântul liber”, 
prilejul de a le ura 
creatorilor plastici hune- 
doreni „La mulți ani" în

r
LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ

slujba frumosului artis. 
tio 1 (M. B.).
• FARMACII DE 

SERVICIU
în municipiul Deva 

funcționează azi 22 și 
mâine 23 martie far
macia ’ „Tamic", situată 
în bdul „Decebal”, nr. 
30, telefon 22 78 94.

Hunedorenii se vor a- 
dresa unității farmaceu
tice „Artmedica" 
O.M., bdul 1848, nr. 
tel. 71 21 &.

La Brad va servi 
blicul, în același inter-

din

pu.

val, S.Q. „Gorneliafarm", 
str. General . Vasile Mi- 
lea, bloc D 2, telefon 
65 19 62 ; orar 8 — 1° 
(E. S.).
• TURNEU DE 

HANDBAL
Sâmbătă, în Sala Spor

turilor din Deva, înce
pând de Ia ora 8, se 
vor desfășura ultimele 
meciuri din cadrul Tur. 
neului de handbal, ju
niori II. Participă o- 
chipe ale cluburilor șco. 
Iare sportive din Deva. 
Mediaș, Brașov,

Sibiu, Tg. Mureș și Sf. 
Gheorghe. (S. S.).
• FOTBAL LA DEVA 

ȘI CERTEJ.
Spectatorii și susținăto

rii formațiilor din Di
vizia B, din Deva și 
Certej, vor putea urmări 
favoriții lor, în disputa 
din etapa a 22-a, după 
următorul program: 
VEGA DEVA — META
LUL BOCȘA și 
RUL CERTEJ — 
TR.

în 
din 
lari,
vior) și Hunedoara, joa
că pe propriile tere
nuri. (S.G.).

MINE. 
TERMO

SE VERIN.
Divizia <3,
Simeria,
Brad, Orăștie (Fa-

echipele
Ilia, Ghe-

’ ! Ulii AII AII Uk,tlU .ȚI I Cl •y V '[
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Omor sălbatic la Hunedoara
Un bărbat de 43 de 

ani, din Hunedoara, a 
fost găsit mort în aparta
mentul în care fccuia. 
Elisei Drăghici lucra ca 
zugrav — vopsitor la S.C. 
I.C.S.H. S.A. Hunedoara și 
trăia singur în aparta. 
mentul său Din primele 
cercetări, polițiștii au 
constatat că Drăghici a 
fost victima infracțiunii 
de omor.

In urma unui important 
volum de activități între
prinse de polițiști, în noap
tea de 19 spre 20 martie, 
autorul a fost identificat 
în persoana lui Popa 
Ștefan Abel, de 22 de ani, 
din Hunedoara, fără o- 
cupație. Popa s-a depla
sat în după-amiaza zilei

de 19- martie la domiciliul 
victimei pentru a-și căuta 
prietena. Pe fondul con
sumului de alcool și al ge
loziei a izbucnit un con
flict spontan. Popa 
și-a lovit victima cu o 
bâtă, iar după ce aceasta 
a căzut la podea, a în. 
junghiat-o de mai multe 
ori în zona toracică și 
abdominală. înainte de a 
ieși din apartament a lă
sat deschis gazul de la 
mașina de gătit.

Conform unui comuni, 
cat al Inspectoratului de 
Poliție al .județului Hune
doara, Popa Ștefan Abel 
este cercetat în stare de 
arest de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara.

Dacă anul trecut simpo
zionul „Omul trup și su. 
flet“ a cuprins patru do
menii (teologie, medicină 
psihologie și drept), acum 
sfera se lărgește și la 
cele social-diaconal, eco . 
logic și chiar politic, în
tre invitații manifestării 
figurând și numeroși mi. 
niștri alături de alte per
sonalități da marcă din 
țară și străinătate. Ediția 
precedentă a avut ecouri 
atât în România cât și în 
țări care n-au avut repre. 
zentanți la simpozion, ceea 
ce constituie o garanție a 
prezenței unor oameni de 
marcă și în acest an. De 
altfel, obiectivul acțiunii 
inițiate de părintele loan 
Coța este atragerea cât

mai multor intelectuali 
care să se aplece apoi 
spre cele spirituale.

„Omul trup și suflet" 
are loc în perioada 26— 
28 martie, la Casa de 
Cultură Deva și intrarea 
este liberă pentru toți 
doritorii. Simpozionul or
ganizat în Săptămâna 
Crucii din Postul Mare 
este secondat de alte ac
țiuni' culturale: Salonul e- 
diturilor hunedorene. Târ
gul de carte, „Cei 4 E" 
(manifestarea Facultății 
Ecologice Deva) șl expo
ziții ale medicilor artiști 
sau iubitori de artă, ori 
militanți în prevenirea 
unor maladii. (V. ROMAN).

::

a

Lucrări
IE=lt=3t=3E=!EZ3E=3E3r

in cadrul

„Francofonia și universalitatea 
limbii franceze1*
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PROGRAMUL

RETURULUI CAMPIONATULUI

JUDEȚEAN DE FOTBAL 
JUNIORI „C“ — VALEA MUREȘULUI 

EDIȚIA 1996-1997

ETAPA VII (23 martie)
— F.C. CORVlNUL• MIN. CERTEJ

șVEGA DEVA — CASINO ILIA

a

„Lunii
r . (Urmare din pag 1)

ce din plin și la cele
lalte lucrări de igienizare 
ți îngrijire a pădurilor, 
la curățiri și elagaj (cu
rățiri pentru Înălțare).

Totodată este de men
ționat că se continuă lu
crările de exploatare pro. 
prie în parchetele din 
zonele Luncani și Răchi- 
tova. unde se acționează 
nu numai cu localnici, ci 
și cu echipe venite din 
județul Maramureș, până 
acum valorificându-se mai 
mult de 750 ’mc bușteni.

In discuție au revenit 
șl probleme legate de 
aplicarea prevederilor Co. 
dului silvic, despre măsu
rile pentru evitarea de
lictelor în fondul fores.

pădurii"
tier, educația populației 
pentru apărarea pădu
rilor și prevenirea incen
diilor. de atragere a oa - 
menilor, în special a ti
neretului, la lucrările pro
gramate să se desfășoare 
în .Luna pădurii", având 
în vedere chemarea ce 
este adresată ca fiecare 
locuitor de la sat sau oraș 
să participe la plantarea 
a cel puțin 3 pomi, por. 
nind de la considerentul 
unanim acceptat, potrivit 
căruia degeaba treci prin 
viață dacă nu sădești un 
pom, nu ai un copil și 
nu-ți faci o casă. Este 
bine să luăm aminte la 
astfel de învățăminte, care 
au un adânc ecou in 
inimă și în sufletul ro
mânilor.

(Urmare din pag. 1)

Mya Goschler, de la Bi
blioteca Județeană, a fost 
însoțită de material do - 
cumentar, distribuit celor 
prezcnți.

Mai trebuie amintit că 
simpozionul a inclus un 
recital de cântece franțu
zești, susținut de grupul 
coral al claselor V—VIII

de la Liceul de Artă Deva, 
medalionul închinat omu
lui de cultură african 
Leopold Sedar Scnghor, 
un moment de divertis
ment cu Fernandel și 
versuri din creațiile celor 
evocați. Au participat, pe 
lângă cei interesați, și 
un tânăr elvețian și două 
fete din Franța, aflați în 
Deva, ca invitați. (V.R.).

ETAPA VIII (30 martie) 
i\VEGA DEVA — MIN.

CASINO ILIA — F.C.
>.
) i ETAPA
Î;M7N. CERTEJ
;ÎF.C. CORVlNUL

■ ! ETAPA X (13 aprilie)
[F.C. CORVlNUL — MIN. CERTEJ

A CASINO ILIA — VEGA DEVA

Ji ETAPA XI (20 aprilie)
;> MIN. CERTEJ — VEGA DEVA
5 F.C. CORVlNUL — CASINO ILIA 
5»

i
a

I 
a

■

a

CERTEJ 
CORVlNUL

IX (6 aprilie) 
CASINO ILIA 

■ VEGA DEVA I
8 
a I

In conflict, de-muncă cu RAC Deva I

ETAPA XII (4 mai)
— minerul certej

ijV’EGA DEVA — F.C. CORVlNUL
I;
]■ NOTA: Jocurile se vor disputa -în
I'duminică, de la ora 9,30. Eclrpa Minerul Certej își

ÎCASÎNO ILIA
I

•
a
a
a
l
â
/dispută jocurile pe terenul II CFR Marmosim, din 
îl

rtV//A,<W.W>V<V.'.V.VAWAV.W,..,.‘.7,

orașul Simeria.

zilele de

•AWJwl

Federația Sindicatelor 
Miniere „Aurul din Apu
seni" (organizație sindica
lă ce reunește Sindicatul 
liber de la E.M. Vețel și 
Sindicatul „Avram Iancu" 
de la E.M. Barza), se află, 
începând de joi, 20 
martie, în conflict de 
muncă cu administrația 
Regiei Autonome a Cu
prului Deva.

Potrivit celor declarate 
de președintele Federației 
și lider al Sindicatului 
Liber E.M. Vețel, dl. E- 
mil Herbei, principala ne
mulțumire a sindicaliștilor 
este legată de neacordarea 
indexării ■ salariale de 
30,75 la sută prevăzută de 
H.G. 25/97. Se mai cere 
.asigurarea de. materiale 
de producție la timp și 
în cantități suficiente", 
precum ți „revizuirea mă
surilor luate în vederea

restructurării, prin - con
sultări cu sindicatele". Dl. 
Herbei spune că „restruc
turarea trebuie făcută în 
sensul rentabilizării unită
ților miniere, prin crește
rea producției ți a cali
tății acesteia (în condițiile 
aprovizionării corecte și la 
timp cu materialele nece
sare), reducerea persona
lului neproductiv și mă
rirea celui direct produc
tiv".

După cum preciza pre
ședintele Federației, „în 
cazul nesoluționării con
flictului de muncă pe căi 
amiabile se vor urma toate 
căile legale, până la greva 
generală". Sindicaliștii 
spun că vor sensibiliza 
șl alte formațiuni sindi
cale în sensul solidarizării 
cu mișcarea lor.

SORIN BLADA
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Sâmbătă,

C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața... de 

la lași!; 8,30 Pas cu 
pas ; 9,20 Drumul spre
Avonlea (s); 11,10 Mati
neu muzical ; 12,05 Vâr
stele peliculei ; 13,05 Do
cumentar; 14,00 Știri; 14,10 
Tranzit 130; 19.05 Tele- 
encidopedia; 20,00 Jur
nal ; 20,40 Filmele săp
tămânii; 21,00 Serial • 
Savannah (SUA — ep 1); 
21,50 Gaia muzicii ușoa
re; 22,45 Jurnal; 22,55 
Perla coroanei (serial, — 
Anglia, ep. 1); 23,55 Săp
tămâna sportivă ; 0,10
Serial e Acoperă i fața ! 
(ultimul ep.); 1,10 Recital
• Tina Turner.

22 martie
9,00 r..
Frații Hardy (s) 
mețeala (r); 
DN • Rapid 
15,00 Benjamin, recrut fără 
voie (film SUA); 16,45 Sport 
magazin ; 17,00 Baschet
N3A Action ; 17,30 Lumea 
Iu' Gaiță; 17,45 VR 5 (s); 
19,00 Te uiți și câștigi ! 
(cs); 19,30 Știri ; 20,00
Film e Febra roșie (SUA, 
1988); 22,00 Crimă cu
premeditare (s); 23,15 Se
rial • Nemuritorul; 0,00 
Sport la minut; 1,00 Film 
erotic • Walnut Creek.

Flipper (sl; 9,30 
ardy (s); 10,00 A- 

13,00 Fotbal: 
— Ceahlăul;

(antena i)

Duminică,

CTVR I )
7,00 Bună dimineața! ;

8.15 Lumină din lumină ;
9.15 Colț Alb (s); 9,4S Irei
pentru o mască; 11,40 Via
ța satului; 13,30 Atlas ; 
14.00 Știri; 14,10 Viaeo—. 
magazin... în ^oi!; 15.00
Fotbal • FC Argeș — Di-

17,00 Serial SF • 
18,05 Șapte 

19,15

C TVR 2 ]
7,00 întâlnirea de sâm

bătă. TVR Cluj-N.; 11,30 
TVR Timișoara; 13,00 Că
lătorii în istorie ; 13,30 
Divertisment muzical ; 
15,00 O altă putere; 15,50 
Turist—Club; 16,20 Top 
Model (s); 17,30 Serata
muzicală TV; 20,30 Con
cert aniversar; 21,30 
Autograf muzical; 22,00 
TVM. Mesager; 22,30 Se
rial e Santa Barbara ; 
23,30 Alfa și Omega.

7,00 Știri • Revista pre
sei ; 7,15 Serial
duva ; 8,00
la Antena 1 ; 
zii (s); 13,00 I
„Paradis" (sj;
14,20 Dumnezeu, 
mamei si fiul măcelarului 
(f 'r) ; 17,00 Serial •
Sfântul ; 19,00 Știri; 19,Uo 
Serial • Extratereștri în 
familie ; 19,30 Operațiu
nea Rebecca (serial — 
ultimul ep.); 21,50 Tri
unghiul interferențelor (f., 
SUA, 1995); 0,00 Știri.

• Vă- 
In vizită 
11.00 llu— 

Uragan în 
14,00 Știri; 

, amantul

nanio; 
Star Trek; 
vile în România;
Robingo (cs); 20,00 Jur
nal; 20,40 Duminica spor
tivă; 21,00 Film. Promi
siune de Ziua Recunoștin
ței (SUA); 23,05 
de patinaj artistic, 
taureaților.

C.M. 
Gala

7,00 5x2. • Magazin
duminical • TVR lași; 13,00 
Oameni care au fost... ; 
14,00 Ritmuri muzicale ;
14.15 Film • Cadavrul viu 
(URSS); 16,20 Top Model;
17.15 Repriza a treia; 19,30 
Un secol de cinema ; 21,30

■

(PRO - TV)
7,00 Desene animale ;

(DEVASAT+)
10,00 — 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext; 
Desene animate;
Serial • Trei destine; 20.00 
Jurnal TVR; 21,00 Docu
mentar; 22,30 Film ; 0,00
Ecran sexy.

19,00
19.15

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal; 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GBEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU IST3ATE, vicepreședinte (redactor șef adj.)| 
SABIN CERBU. MINEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB, membri.

Adresa redacției t 2700 — Deva, »tr. 1 Decembrie, nr. 35. județul Hunedoara. Telefoane : 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); Fchu 218061. 
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material «au moral pentru articolele necontractate trimise 

ziarului din p’opria inițiativă a colaboratorilor Manuscn sele (publicate sau nu) nu «e înapoiază autorilor.
Tiparul executai la S.C- „POLIDAVA" S.A. Deva. . . . , ,
Programul de lucru eu publicul zilnic de luni până vineri, între orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75.
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Fotbal 
loqna; 
miilor 
1996.

AS Roma — Bo- 
0,05 Gala pre- 
MTV — Europa,

(PRO - TV]
7,00 Desene animate; 

8,30 Serial v Fiica ocea-

23 martie
nului; 9,00 Super Abra
cadabra; 10,30 Drumul spro 
casa bunicii (f., SUA); 12,55 

13,00 News Radio 
13,30 Detectivi do 

(s); 15,30 Lumea
filmului; 16,00 Fotbal • 
II Calcio ; 17,45 Terra (s); 
18.30 Beverly Hills (s); 19,30 
Știri ; 20,00 Film e Pi

ciorul meu stâng (dramă. 
Irlanda. '89); 22,00 Foto-
modele (s\: 23,15 Proce
sul etapei.

(ANTENA 1]
7,00 Știri ; 

o Sfântul (r): 
ne 
Un 
(»); . . 
Poliția spațială (s); 
Viața în trei (s);
Serial • Sfântul; 
Știri; 19,05 Muppets 
(s) ; 2l,uu r 
sia (dramă); 
sportive ; C 
rea (thriller, 
0,00 Știri.

7,10 Serial 
9,00 Misiu- 

'jltrasecrctă (s); 10,30 
câine cu imaginațio 
14,00 Știri ; -------14,35

16,25 
17,00 

19,00 
Show 

21,00 Film e Anasta- 
; 22,50 .Știri
23,00 Acoperi- 

SUA; p. I);

(DEVASAT+)

10,00 Desene anima
te (r); 10,15 Trei destine
(r); 12,45 Film ; 14,15
Videotext; 19,00 Desene 
animate; 19,17 Serial e 
Trei destine ; 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Film ; 22,3f 
Videotex!.
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Cauzele dezastrului e- 
conomic și social în care 
a ajuns România sunt 
multiple. Sunt invocate 
moștenirea trecutului, tre
cerea la un alt sistem e- 

conomic, nepriceperi le
gate de perioada de 
tranziție, lipsa de capital 
etc, etc. După părerea 
mea, una dintre cele mai 
importante cauze este 
lipsa "de responsabilitate 
a conducătorilor indife
rent Ia ce nivel se gă
sesc.

Din păcate sunt ex
trem de puțini cei care 
au fost trași 
dere 
care

■ mizeria și situația 
Înfometare In care 
aflăm. In alte

la răspun- 
pentru greșelile 

au dus la lipsuri, 
de 
ne 

state, 
miniștrii. în suhordinea 
cărora se întâmplă neca-

rnismob". „Crișbus", fosta 
fabrică de umbșele. Sus
țin că printr-o con. 
ducere și o administrație 
mai mult decât defec - 
tuoasă. cei trei agenți 
economici amintiți, unde 
lucrau aproape 1000’sala- 
riați (10 
populația 
cipiului), 
îp stare
Cel ce i-au instalat In 
funcții pe conducătorii 
unităților respective a . 
parțin FPS. Le-a lipsit 
responsabilitatea de care 
am vorbit și, deci, au 
asistat impasibili la 
decăderea acestor între
prinderi, deși acum câți . 
va ani. chiar unele 
autorități ale puterii de 
stat își puneau proble
me că se urmărește fa- 
limentarea lor.

la sută din 
activă a muni- 
au fost aduși 

de faliment.

OPINII DE PARLAMENTAR
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zuri" mari 
rent la ce nijfel. își dau 
demisia, 
răspunderea.
s-a întâmplat niefodată 
această ..minune" 
contră, uneori unii 
ducători prinși 
felul 
fost 
«au.
un 
grad

N-am priceput nici
odată și nu pricep de 
ce sunt păstrați pe post 
șefi de întreprinderi șau 
instituții cei care dove
desc nepricepere și că - 
rora. în mod evident, li 
se poate imputa un ma
nagement defectuos și 
păgubos, chiar dacă au 
venit Prin concurs. Tre 
bule așteptat să falimen. 
teze întreprinderile 
t.rii a fi înlocuit i? 
diimerirea mea are 
stare de concretețe 
cală, ca să zic așa 
re de lucruri dintr-o 
serie de întreprinderi din 
municipiul Brad.

Municipiul Brad nu are 
întreprinderi prea multe. 
Cea mai importantă este 
Sucursala Minieră Brad, 
de pe urma căreia tră
iesc mii de oameni. La 
aceasta se adaugă „Sar-

asumându-și 
La noi nu

Din 
con- 

tot 
au

cu
de escrocherii 
păstrați pe posturi 

cel mult, mutați la 
alt post, uneori în 
mai mare

tot

pen- 
Ne- 
si o
lo- 

sta-

Singura măsură ne-ar 
mai rămâne s-o luăm, 
nouă, celor ce am pre
luat puterea în toamnă 
— să vindem aceste în
treprinderi celor care 
le-au falimentat din ne
pricepere. diletantism 
managerial sau cu bună 
știință și să vedem dacă 
le vor administra 
așa de prost.

Trebuie introdusă o - 
dată și odata respon
sabilitatea pentru eeea 
ce facem și tragerea la 
răspundere pentru gre
șeli. Altfel se ajunge Ia 
situația în care cei ce au 
fost la conducerea unei 
instituții 
și, dacă 
a unui stat, 
să rezolve problemele pe 
care le aveau, nu le-au 
rezolvat, le-au accen
tuat și, odată schimbați, 
se retrag și încep să 
critice, afirmând peste 
tot că noii conducători 
nu sunt în stare 
conducă și să obțină 
zultate în 2—3 luni, 
tr-un sistem pe care 
l-au falimentat unii

întreprinderi 
vreți, chiar 
și trebuiau

să 
re- 
în- 

ei 
în

50 de ani. alții în 7 ani, 
iar alții în 4 ani.

Dr. CONSTANTIN BLEJAN 
senator
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24 Martie — Ziua Mondialâ de Luptâ împotriva Tuberculozei
Tuberculoza este o bor 

lă infecto — contagioasă 
cu largă răspândire în 
populație, în marea ma
joritate a țărilor lumii. 
Afectând preponderent 
populația - adultă în cei 
mai productivi ani ai 
vieții, . determină direcb 
și indirect serioase con
secințe sociale. Pentru 
combaterea "ei sunt con
sumate substanțiale re
surse financiare. în ciuda 
faptului că este o boală 
curabilă. ea este în pre
zent cauza a mai mult de 
trei milioane de decese 
anual.

în România, tubercu
loza a înregistrat un de
clin relativ constant șl 
continuu între anii 1950— 
1980. După o perioadă de 
stagnare între anii 1981— 
1988. în prezent se înre
gistrează o creștere mar
cantă de la an Ia an.

Tuberculoza este produsă 
de un microb numit ba- 
cilul Koch, care are mal 
multe specii cu însem. 
nătate pentru om (bacl- 
lul de tip uman, de tip 
ovin și cel aviar) și care 
se găsește în organismul 
omului și al animalelor 
bolnave, precum și In me
diul înconjurător contami
nat de către aceștia. Me
canismul prin care boala

este transmisă de la o- 
mul bolnav la omul să
nătos este calea aeriană 
(prin tuse, strănut, vor
bire) și mai rar, calea di
gestivă (lapte nefiert, 
produse lactate).

Ca în oria, boală una 
din condițiile de vinde
care o constituie rapidi
tatea cu care bolnavul se 
prezintă la medic. Simp- 
tomele care pot sugera 
prezența tuberculozei sunt: 
scăderea în greutate șl 
forța fizică, oboseală ne
justificată. tuse persisten
tă mai mult de 2—4 
săptămâni, stări subfebri- 
le prelungite, transpirații 
tn timpul nopții, lipsa 
poftei de mâncare, spute 
sanguinolente. în prezen. 
ța acestor semne de boa
lă se impune un control 
medica)

Persoanele cu un sistem 
imunitar slab sunt tu. 
puse unui risc mai mare 
de a se îmbolnăvi. Cea 
mal scăzută rezistență o 
au nou-născuții și copiii 
foarte mici. Ei nu trebuie 
să vină în contact cu 
bolnavii de tuberculoză. 
De asemenea, trebuie fe
riți și copiii la pubertate, 
gravidele, lăuzele și per
soanele în vârstă. Dintre 
adulti cei mai predispuși 
la îmbolnăviri sunt cei 
suferinzi.de ulcer, diabet.

silicoză, boli imuno — 
deprimante, din cauză că 
au organismul slăbit de 
aceste boli. Alti factori 
favorizanți pentru îmbol
năvirea de tuberculoză 
sunt : condițiile socio- 
economice precare, surme
najul, alimentația pre
cară, fumatul, alcoolis
mul.

Pentru prevenirea îm
bolnăvirilor este necesară 
creșterea rezistentei r1 
nerale a organismului prin 
alimentație rațională, res
pectarea unui program de 
muncă, odihnă și somn, 
condiții igienice ale lo
cuinței și locului de 
muncă, practicarea spor
tului tn aer liber, evi
tarea abuzului de alcool 
și tutun. Dintre meto 
dele și medicamentele de 
Prevenire a infecției tu. 
berculoase menționăm în 
mod special testările tu- 
bercullnice periodice și 
vaccinările BCQ la naș
tere si revaccinările la 
anumite grupe de vârstă 
bine stabilite.

Organizația Mondială a 
Sănătății a declarat ziua 
de 24 martie a fiecărui 
an Ziua Mondială de 
Luptă împotriva Tuber, 
culozel pentru a marca 
importanta contribuției 
fiecărei persoane la limi
tarea tendinței actuale de

creștere a numărului do 
îmbolnăviri. Deoarece tn 
acest sens un rol Impor
tant îl deține educația 
sanitară. Laboratorul de 
Promovarea Sănătății din 
cadrul Inspectoratului do 
tiilitie Sanitară si Me. 
dicină Preventivă Deva a 
demarat un program de 
prevenire a apariției ca
zurilor noi de tuberculo
ză prin informare — șl 
motivare pentru forma
rea de comportamente 
sanogene în rândul ele
vilor din ciclul gimnazial 
șl liceal. Programul a 
fost început prin testa
rea cunoștințelor la un 
lot reprezentativ de 700 
elevi, în vederea stabi
lirii nevoii de informare. 
După determinarea lacu
nelor informaționale, s-au 
desfășurat acțiuni educa
tiv — sanitare în școli ge
nerale, și licee din toata 
orașele județului nostru, 
de care au beneficiat până 
în prezent aproximativ 
5000 elevi.

Măsurile preventive la 
care se adaugă și edu
cația sanitară pot face ca 
tuberculoza să poată fi 
depistată Ia timp și vin
decată fără urmări.

Insoecloratul de Poliție 
Sanitară și Medicină 

Preventivă 
Hune-1 oara—Deva

UN CADRU
Este greu atunci când 

concurența te împresoa
ră din toate părțile să 
te menții și chiar să fii 

unitatea preferată între cele 
învecinate. De această 
realitate era conștientă 
dna Voichița Pavelean, a- 
tunci când a preluat, îm
preună cu colega dum
neaei. Daniela Macavei, 
coordonarea activității res
taurantului „Rapid", re
deschis recent în gara 
Deva, după o perioadă de 
câțiva ani în care n-a 
funcționat decât sporadic, 
în condiți’ neadecvate.

De necesitatea funcțio
nării unui restaurant care 
să facă cinste orașului, 
într.un loc prin care trece 
zilnia a mulțime de oameni, 
cum este gara municipiu
lui reședință de județ, deci 
într-un bun vad corner - 
cial. era conștientă si con
ducerea S.C. „Transilva -

DE DECONECTARE Șl NU
nia” S.A. Pornind de Ia 
această premisă. a in. 
vestit aici atât cât a fost 
necesar, pentru a da lo
calului o altă înfățișare 
și a crea condiții opti
me de relaxare șl de 
servire.

I .oralul a fost complet 
igienizat si dotat cu mo
bilier adecvat și mo
chete. Mesele sunt aco

rare si desfacere promptă 
a meniurilor. Servim 
2—3 feluri de ciorbe, pre
dominând ciorba de burtă, 
grătare si fripturi, mici, 
crenvurști și virșli proas, 
pețl. tn permanență ser
vim Ia comandă cafea — 
ness sau filtru, sucuri, 
băuturi răcoritoare. dar 
si vin. bere (5—6 sorti
mente). mai multe spe

Restaurantul „Rapid" din gara Deva

perite eu bavete, fie
care etalând un aranja
ment floral viu colorat, 
iar pentru ca ambianta să 
fie cât mai plăcută, func
ționează un televizor co
lor si un radtocasetofon 
cu două boxe

— Avem o bucătărie 
bine pusă la punct — 
preciza dna Pavelean —, 
cu posibilități de prepa.

cialități de băuturi alea, 
olice.

In toate încăperile or
dinea și curățenia sunt 
efectuate și menținute cu 
griiă. serviciile «unt o- 
perative, grație persona, 
lului și anume dnelor Do 
rica Anghelina. Tați Dia- 
conescu. Laura Hrapciuc. 
Danusia Pârvulescu. Cris-

NUMAI ...
tina Mihet și Liliana Bum- 
bu

— Sperăm că am pornit 
cu dreptul — mai spu. 
nea dna Voichița. F 
străduim ca lumea să fie 
mulțumită. să nu plece 
nimeni de la noi cu Im
presii rele. Concurtjpța 
din, jur ne obligă la ri
dicarea ștachetei presta, 
țiilor.

însuși numele localului 
— „Rapid" — vorbește 
de la sine despre faptul 
că mulți dintre cei care 
ti calcă pragul. pentru 
a servi o gustare ori □ 
băutură reconfortantă, sunt 
Intre două trenuri și nu 
au timp de pierdut, că, 
pretenția lor este aceea 
de a fi servit... rapid, (ar 
barmanele, ospătarele sau 
bucătăresele angajate aici 
sunt conștiente de aceasta 
și acționează în consecință.

ESTERA ȘINA

Consumcoop Pui se 
situează, de vreme înde, 
lungată pe primul loc 
în iudeț în ce privește 
volumul desfacerii de 
mărfuri. în 1996, de pil
dă. acest indicator a 
depășit suma de 1.6 mi. 
liarde de lei. In aceeași 
perioadă, indicele de ren
tabilitate s-a situat la 3,2 
la sută, iar profitul ob
ținut a atins nivelul de 
64 milioane lei. Am dis- 

‘rutat pe tema activității 
desfășurate în anul tre
cut și în primele luni ale 
acestui an cu dl Traian 
Pau, președintele coo
perativei. Discuția a în
ceput cu întrebarea noas
tră :

— Deci, die Pau, aveți 
ce raporta la adunarea 
generală anunțată pentru 
27 martie â.c. ?

— Da. am. Rezultatele 
oe le obținem se datoresc 
oamenilor unității noastre 
care se străduiesc să-și 
facă datoria cât mai bine, 
să țină comerțul sătesc 
la nivelul cerințelor oa
menilor din comunele 
Pui și Baru.

,OONSUMCOCP‘ PUI ȘE AFIRMĂ Șl
— Ați preluat și re

țeaua din Baru. Când ?
— Cu un an și ceva în 

urmă. Așa că. în prezent, 
rețeaua noastră are 28 de 
unități de desfacere cu 
amănuntul. Ia care se 
adaugă cele de alimenta
ție publică, două brută
rii, o unitate de trans
port și una de reparații 
bunuri de uz casnic, o 
croitorie, o frizerie ș.a.

— In ce privește pro
fitul, pe ce loc se situ
ează „Consumcoop" Pui?

— Doar unitatea din Râu 
de Mori ne-a ’ întrecut 
întrucât practică un adaos 
comercial mai mare ca al 
nostru.

— Dv. ce adaos practi
cați ?

— In jur de 25—30 la 
sută. Profitul putea fi 
mai mare, dar .am făcut 
o seamă de investiții

— Ce anume, die pre
ședinte 7

— In principal, am igie
nizat o seamă de uni
tăți din Baru. ăm procu
rat televizoare, vitrine

frigorifice, două „Dacii" 
papuc ș.a.

— Se știe că proprieta
tea cooperației de consum 
este privată. Deci nu se 
înscrie în procesul de 
privatizare al Guvernu
lui Ciorbea, dar mai știm 
că dv. practicați așa 
numitul „contract de co
operare" care la alte

dite de la bancă — cu 
actualele dobânzi înrobi- - 
toare — ca să le aducă 
marfa. Tot ei suportă , 
întreținerea localului, își 
aleg personalul.

—• Barul din Pui este 
luat în contract de co
operare de unul din fiii 
dumneavoastră.

— Da. de Lucian șl

• Pe ‘primul loc în județ • Investiții necesare 
și utile 9 „Contractul de cooperare" — ce n-a dat 
rezultate în alte unități — o formă benefică de ac
tivitate • O preocupare actuală : folosirea spatii
lor comerciale 9 Anul 1997 a început sub bune 
auspicii 9 Legea cooperației de consum va re
vigora comerțul sătesc.

cooperative din iudeț n-a 
mers și s-a desființat.

— La noi merge foarte 
bine și îl socotim util 

■din mal multe puncte de 
vedere. Cel mai impor
tant* este acela că cei ce 
au luat în contract o 
unitate, se ocupă de apro
vizionare, cu banii lor. 
deci, cooperativa nu fna! 
este obligată să. ia cre

băiatul se ocupă foarte 
mult de bunul mers al 
unității.

— Câte unități sunt 
luate ’n contract de coo
perare ?

•— Treisprezece Ne tot 
vin adrese să desființăm 
această formai N-avem 
însă intenția să o facem ț 
întrucât', cum' v;afTr sptft, 
dă roade. Am dat în

CONFIRMA
contract de cooperare și 
farmacia din Pui doam
nei Mariana Nistor. Cred 
că suntem singura coo
perativă de consum din 
țară, din mediul rural 
vorbesc, care are farma
cie și vă mai spun că 
dna farmacistă se ocupa 
foarte mult de aprovizio
narea unității cu medica
mente.

— Sunteți de multă 
vreme președinte, die 
Pau ?

— De 16 ani. Mă nu. 
măr cred, printre cei 
mai • vechi președinți dirt 
județ. In toti anii de 
când conduc această uni
tate m-am străduit îm
preună cu colaboratorii 
mei, dintre care aș nu. 
mi-o pe dna Olimoiă Da
vid, contabilul șef al u- 
nitătii — să-mi fac da
toria cât mai bine. Că am 
reușit și reușim, o do
vedesc rezultatele ob
ținute.

•—'•■CUm a început anul 
1997 ?

— Sub auspicii favora
bile. Avem rezultate bune 
la toate capitolele, su. 
perioare programului ce 
ni l-am propus.

— In Baru sunt spații 
comerciale nefolosite.

— In fostul magazin 
de desfacere a mobilei 
vom introduce .vânzarea 
de articole electrice

— Ce credeți că ’ste 
esențial pentru comer
țul din mediul rura' ?

— Aprovizionarea. Este 
foarte importanf să aduci 
marfă de care au nevoie 
oamenii Nu lucruri scum
pe — că și așa puterea 
de cumpărare a scăzut în 
ultima vreme dezastruos 
— ci articole de care au 
nevoie în mod cotidian. 
Zic unii că un“.ățile co
merciale ale cooperației se 
prăbușesc Nu e«te ade
vărat, iar noua lege a 

■cooperației de consum o- 
feră cadrul adecvat pen
tru menținerea și dezvol. 
tarea rețelei, apropierea 
ei de cerințele oameni
lor ce trăiesc, cum se 
zice, la tară.

TRAIAN BONDOR
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Filmul și filatelia

Prin secole de paradox

„Oricât de straniu ar pă

rea, paradoxul este unul 

dintre bunurile noastre 

spirituale supreme. El se 

arată capabil de a îm

brățișa plenitudinea vie
ții".

C. IUNG

ÎNȚELEPCIUNE

O Chiar șl ,cei mai înțelepți oameni 
își arată de obicei înțelepciunea în lu
cruri secundare, nu în lucruri cu ade
vărat însemnate.

O îți vine mai lesne să te arăți în
țelept pentru alții decât pentru tine în
suți.
• Cel care trăiește fără un dram de 

nebunie nu este chiar atât de înțelept 
pe cât se crede.

LA ROCHEFOUCAULD

• La unii oameni există o anumită 
mediocritate care contribuie să-i facă 
înțelepți.
• Pentru o femeie este un lucru 

mai însemnat nu să aibă o călăuză în 
viață, ci să trăiască atât de cuminte 
încât să se poată lipsi de ea.

• Este o mare nenorocire să nu al 
destulă înțelepciune pentru a vorbi 
frumos, și nici destulă judecată pentru 
a tăcea.

. LA BRUYERE

O Omul înțelept se simte fericit când 
dobândește propria lui aprobare, iar 
nerodul când se recomandă aplauzelor 
celor aflați mai presus de el.

ADDISON

• înțelepciunea este tiranul celor 
slabi.

VAUVENARGUES

• Fiecare nu aude decât ceea ce 
pricepe.

/ • Dacă înțelepții nu ar greși, ar dis
pera nebunii.

GOETHE

(V.N.)

Pe lângă tematica fila
telică „clasică" — flora, 
fauna, evenimente jubili
are sau oameni de sea
mă, de peste 20 ani pe 
mărcile poștale apar și 
personalități ale filmului, 
scene din mari succese ci
nematografice sau aniver
sări din istoria filmului.

Astfel, în 1971 a fost 
emis de Congo (Brazza
ville) un timbru cu actrița 
franceză MARTINE CA
ROL (1922—’967) iar poșta 
franceză a emiS în 1981 
o marcă poștală cu marele 
actor de teafru și film 
francez LOUIS JOUVET 
(1887—1951). în 1986, poșta 
Statelor Unite a omagiat 
printr-o emisiune filatelică 
pe frații—BARRYMORE — 
LIONEL (1878—1954), E- 
THEL (1879—1959) și JOHN 
(1882—1942).

în 1987, în Burkina Faso 
(fosta Mauritania) apare 
un timbru omagial CHAR
LES CHAPLIN (1889—1977) 
iar în Republica Centrafri- 
cană, o marcă poștală cu

ELVIS PRESLEY (1935— 
1977). ’.I

Scene din filme, bu 
KARL MALDEN șl VI
VIEN LEIGH în „Streetcar: 
Named Desire" (Un tram* 
vai numit dorință) — 1951, 
în regia lui Elia Kazan, 
sau HUMPHREY BOGARW 
și KATHERINE HEPBURN 
în „African Queen" (Re* 
gina africană) — 1952, re
gia John Hușton, timbre 
emise în șeicatul Umm a] 
Qiwain (Emiratele Arabe 
Unite) sunt’ doar exem
ple ce ilustrează „sim
bioza" film — filatelie.

Liliputana republică San 
Marino a pus în circulație 
o serie de trei valori în
fățișând afișele de publi
citate ale filmelor lui Fe
derico Fellini „La strada" 
(1954), „La dolce vita" 
(1959) și „Amarcord" (1980). 
Aceste mărci poștale re
prezintă rarități filatelice, 
iar punerea lor în circu
lație constituie evenimente 
în domeniu.

ADRIAN CRUI’ENSCIII

I Curiozități

h

I
' • 
‘ •

‘ •

::

I
■:

• S-a stabilit, după
efectuarea mai multor 
teste, că femeile, în ge
neral, au facultatea de a 
distinge nuanțele culori
lor mult mai dezvoltată 
decât a bărbaților. Mun
citoarele din industria 
textilă de exemplu pot 
distinge până la 200 de 
nuanțe de roșu, în timp 
ce bărbații nu ajung nici 
la jumătatea acestei per
formanțe. Cauza: unul
din trei bărbați - suferă 
de daltonism, într-o for
mă mai mult sau mai 
puțin evoluată; boala se 
manifestă prin incapaci
tatea de 
culori.

• Un 
britanici 
raport referitor la obser
vațiile pe care le-au fă
cut asupra a 883 de per
soane, cu privire la com
portarea țânțarilor. Ex
punând aceste persoane 
— femei, bărbați, tineri 
și bătrâni — într-o zonă 
bântuită 
dicii au 
meile 
căutate 
ceste nesuferite 
Pe locul doi vin bătrânii, 
iar pe trei copiii,
• Pasărea denumită 

Tisserin Baya,' și pore
clită „pasărea butelie", 
trăiește în India de ră-

a distinge unele

grup de medici 
au întocmit un

de țânțari, me- 
constatat că fe- 
sunt țnult mat 
și atacate de a- 

insecte.

sărit. își face cuibul înjj 
formă de oală lunguiață, J> 
cu gura în jos, care stă < 
atârnată de ramurile celeț 
mai înalte ale copacilor.'^ 
Când cuibul este gata,> 
pasărea constructoare îij 

trică" pentru 
lipind în jurul 
de la intrare a cuibului, 
lut proaspăt, în 
înfig apoi 30—40 
gândaci luminoși, 
care îi schimbă 
din când în când, 
își pierd „voltajul".
pul iluminatului este a- 
părarea puilor care pot 
fi atacați de șerpi, 
lipsa părinților.

instalația elec-? 
iluminat,? 

găurii j 
>,< 

care 5 
dej 
pej 

apoi, 5 
, dacă £ 
'. Sco-Î

în

• In Brazilia crește unj 
arbore înalt de 30 me- J 
tri, numit Hura crepitans, j 
sau „nisiparul", 
spun indigenii, 
fructele acestui 
sunt coapte, 
pocnesc puternic și a- 
runcă 
micile 
în ei 
având 
pline cu semințe). O pă
dure cu „nisipari" pare, 
în timpul coacerii fruc
telor, un adevărat câmp 
de bătaie în care țăcă
nitul mitralierelor nu 
încetează nici o clipă.

cum îi •; 
Când 

arbore * 
sâmburii •£

distanțela mari
semințe cuprinse 

(fiecare
16 compartimente

sâmbure

Grupaj de ILIE LEAIIU

ȘTIAȚI CĂ...
• ...Robinson Crusoe, e- 

roul celebrului roman al 
lui Daniel Defoe, pare să 
fi fost „construit de auto
rul său după modelul ma
rinarului englez Alexander 
Selkirk, naufragiat real în 
perioada 1704—1709 pe 
insula Juan Fernandez, 
insulă situată în Oceanul 
Pacific?

• ...în Țara de Foc e- 
xistă denumiri toponimice 
românești (Capul Sinaia, 
râurile Rosetti și Ureche, 
lacul Bușteni) datorită ac
tivității tânărului explora
tor român Julian Popper?

• ...lămâia are proprie
tatea de a curăța? Astfel, 
„știe" să scoată petele de 
ou de pe tacâmuri; diluată 
cu apă, zeama de lămâie 
curăță pălăriile din pai; 
sucul de lămâie în care 
se dizolvă sare, servește 
la curățirea metalelor a- 
urite și redă luciul ine
lelor, și a verighetelor de 
aur învechite.

• ...șireturile, element 
practic de fixare a încăl
țămintei pe picior, au a. 
părut pentru prima dată 
în secolul al X-lea, fiind 
utilizate cu precădere la 
încălțămintea de ceremo
nie și la cea destinată 
femeilor?

• ...în unele regiuni tro
picale ale globului, băști
nașii se folosesc de un 
original „bec viu"? In pun- 
gulițe de pânză foarte 
subțiri sunt introduse in
secte fosforescente. numite 
„cucuid" care răspândesc 
o lumină destul de puter
nică...'.WWWWWWWAWWWWV

• Noe adesea spunea 
nevestei sale, când se 
așeza la masă: „Nu-mi 
pasă până unde ajunge 
apa, dacă nu ajunge în 
vin!" • Acum, când peste 
Styx, Marin Sorescu s-a 
întâlnit cu Nichita Stă- 
nescu, îmi vine în minte 
caracterizarea — deosebit 
de plastică — pe care 
Sorescu o făcea poeziei 
Iui Nichita: „In poezia 
lui Nichita există un a- 
mor al vocalelor, al con
soanelor, al silabelor, din 
care rezultă ceva de tot 
pur și diafan. Văd poe

zia lui ca un imens câmp 
de zăpadă imaculată, peste 
care un vultur ce zboară 
pe spate, iar umbra lui 
vânează iepuri înzăpeziți, 
cărora, după ce le scoate 
ochii cu câte un vers 
bun, le dă drumul". • 
La TV, Andrei Pleșu 
vorbește despre jurna
list, robia și, vraja scri
sului. La un moment dat 
subliniază: „Un adevă
rat ziarist știe să scoată 
untul metafizic din orice 
platitudine..." • S-au cer
tat în ziua când el l-a

r-ii-ir-ir-trng-ti-maL-macJur

cerut' mâna, s-au certat 
și în ziua când mergeau 
spre ofițerul stării civile, 
și în noaptea când au 
conceput un’ prunc, și 
în ziua când au dus co
pilul în prima zi de 
școală, și în noaptea de 
înviere, și în ziua iui

de naștere... Existența lor 
se derulează într-un SOS 
de permanentă ceartă, e 
„starea normală" a vieții 
lor... • Spunea regreta
tul Marin Sorescu despre 
la fel de regretatul Noi- 
ca: „Omul Noica mă duce 
întotdeauna cu gândul la

un calmant, nu știu ce 
fel de calmant, că nu 
i-am găsit încă numele, 
în orice caz ceva extras 
din ierburi și rădăcini 
rare, culese pe lună și 
descântate cu vechi ros
tiri românești. Sorbi de 
câteva ori și efectul se 
arată imediat, nu mai 
fugi, nu te mai vânturi, 
îți găsești un rost la tine 
acasă și reînveți să gân
dești". • Anunț: Cu bu
curie șl emoție anunț 
logodna nucii cu peretele. 
Casă de piatră 1 • Pe 
tren, un cetățean po

CU PRIETENIE,' 
DESPRE 

PRIETENIE...’

i
I

0 „Prieteniile condițio
nate de suferințe comune 
sunt cele mai gingașe șl 
mai rezistente".

T. ARGHEZI

,0 „Ceea ce face cai 
prieteniile să fie trainice 
și le sporește farmecul, 
este un sentiment de care 
iubirea este lipsită: certi
tudinea".

Fr. BACON

0 „Cât respect și câte 
elogii merită prietenia 1 Ea 
este aceea care face sf 
nască, hrănește și între
ține cele mai frumoa 
sentimente de generozita. 
de care e capabilă o ini
mă omenească".

G. BOCCACCIO

0 „Prietenii îți umflă 
meritele, dușmanii ți le 
scad. Tu, dacă ești cu
minte, nu-i crede pe nici 
unii și vezi-ți de treabă în 
pace, fără trufie și fără 
deprimare".

V. BOGREA

0 „E mare mângâiere 
la vremea de restriște să te 
afli lângă cineva pe care 
să-l doară inima pentru 
tine".

M. de CERVANTES

vestește pe un ton hâ
tru: „Nu-i nici o afa
cere să ajungi în Rai... 
Va fi poluat de fumul 
Iadului, că doar sunt 
gard în gard"... • Inscrip
ție pe fundul unui butoi 
din Leistadt: „Să te
temi de Dumnezeu, să 
ai corp sănătos, conștiin
ța curată și o femeie 
frumoasă, inimă bună și 
un vas cu vin bun — 
iată lucrurile cele mai 
bune care pot fi pe pă
mânt".

ILIE LEAIIU
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII |
O Marele Mag mai întâi întreabă: g
Care lucru pe lumea asta este cel mai lung | 

yi cel mai scurt, cel mai iute și cel mai încet, | 
cel ce se poate împărți cel mai mult și cel mai I 
întins, cel mai neglijat și cel mai regretat, fără I 
care nimic nu se poate face, care înghite tot ce e I 
mic ți dă viață la tot ce e mare ? I

Zadis răspunse că acesta este TIMPUL : ■
Nimic nu e mai lung decât timpul, pentru că I 

el e măsura veșniciei ; nimic nu e mai scurt, pen- I 
tru că ne lipsește când avem ceva de înfăptuit ; I 
nimic nu-i mai iute pentru cel care gustă plă- J 
ceriie, nimic mai lent pentru cel care așteaptă ; I 
se împarte la infinit în mic ; se întinde la nesfâr- ! 
șit de mare ; toți oamenii il neglijează ți toți I 
regretă pierderea lui ; nimic nu se face fără ■ 
dânsul ; aruncă în uitare tot ce nu e vrednic să I 
rămână, iar faptele mari le face nemuritoare”. •

VOLTAIRE J
(frqgmenl din „ZADJG") ■

MARIN PREDA 
despre PRESA

• „Redacția unui ziar te aruncă in vâltoa
rea evenimentelor, chiar dacă nu scrii nimic. Acolo 
e lumea. Evenimentul istoriei se reflectă in viața 
unui ziar. Scriitorul care nu trece prin redacția 
unui ziar trebuie să treacă prin lumea mo
dernă, ca Proust. Parcurgi în felul acesta toate 
legile și ideile obsedante ale unei societăți".

• „Redacția iți dă un sentiment de partici
pare la profesiune, de adâncire a ei. Te învață 
să te disciplinezi".

\

F ormula supraviețui
rii într-o funcție publică:

1. Exploatează inevi
tabilul. însușește-ți orice 
este bun.
' 2. Nu deranja „peri

metrul". Nu fă scandal 
atâta timp cât nu ești 
sigur că rezultatul va fi 
îh favoarea ta.

Legea de fier a distri
buției, a lui Wakfielld :

Cei care obțin — au.
Legile lui Walinsky :

■ 1. Nivelul intelectual 
al oricărei discuții co
boară direct proporțional 
cu pătratul numărului de 
participanți.

2. Dacă în ring sunt 
12 clovni, și te alături 
lor, poți să reciți și din 
Shakespeare; pentru au
ditoriu, vei fi doar ai 
13.1ea clovn.

Legile terorii aplicate:
1. Când îți revezi no

tițele înaintea unui exa
men, cele mai impor
tante vor fi Ilizibile.

80 la sută din e-

xamenul final se va baza i 
fie pe unicul curs la | 
care ai lipsit, fie pe i 
singura prelegere pe care / 
nu ai recitit-o. î

3. Dacă ai un examen 4 
cu cărțile deschise, îți 1 
vei uita cartea acasă. I 
Corolar : Dacă ți se va \ 
da un test „pentru a. I 
casă”, vei uita unde lo- . 
culești. ’

Principii murphologl- | 
ce studențești : i

1. Studenții ușor surzi ’
vor avea instructori care ! 
mormăie. I

2. într-o zi ploioasă, . 
sala pentru cursul ur. ’ 
mător este întotdeauna 
la trei clădiri distanță, I

3. Cel care poate, va ’
face. Cel care nu, va 1 
proceda la fel. ț

4: Când un student își . 
pregătește perfect semi- ’ 
nărui, asistentul nu-i va ț 
verifica pregătirea.

Selecție de '
ILIE LEAHU \

IIODORONC — TRONC

1 231.56709 10

T~

9

10-

ORIZONTAL: 1) Plase întinse cu prin, 
dere specială ; 2) Intrat într-o mișcare 
oscilatorie ; 3) Stălucirea verii la Cap— 
Aurora I — Material pentru perdele 
verzi — Consfințește încheierea unei par

— Prietena mea a dat 
o mulțime de anunțuri la 
rubrica „Matrimoniale", 
dar rezultatul a fost nul...

— Bine, dar și-a găsit 
un soț?

— Păi despre el vor. 
beam 7

- 0 -
— Georgele, fii fericit 

că n-ai soție. Eu, acum, 
trebuie să mă întorc a- 
casă și să mă prezint în 
fața soției ...

UM©D
— Guraj, prietenei Mul

țumește Cerului că nu 
ești sultan I

- 0 -
O doamnă cu un fizic 

demn de concursurile miss 
propovăduia întoarcerea 
Domnului :

— Frații mei, trebuie să 
vă căiți pentru păcatele 
voastre. Noi suntem 
niște furnici, niște fire de 
praf. Eu, astăzi, sunt aici 
și mâine voi fi poate în 
brațele Domnului!

Un tip, care nu prea 
era interesat de subiect, 
o întrerupe întrebând-o:

— Și zici că azi după- 
amiază ești liberă 7

Un bărbat intră grăbit 
într-un magazin și cum
pără un săpun. Apoi o 
roagă pe vânzătoare să-i 
facă un ambalaj frumos, 
fiind vorba de un cadou 
pentru soția sa, de Ziua 
Femeii.

— Ge surpriză o să-i 
faceți I — îl ironizează 
vânzătoarea.

— într-adevăr, pentru 
că ea se așteaptă la o 
haină de blană...

- 0 -
— Mitică, ce cadou îi 

faci soției tale de Ziua 
Femeii?

— Toată dragostea mea!
— Dar asta-i curată ri

sipă! Nu te gândești că, 
în acest caz, de Cră
ciun n-o să ai ce să-i 
mai oferi 71

— 0 -
0 tânără căsătorită 

primește în dar de la so
țul ei o trusă de cusut. 
11 sărută drept mulțumi, 
re, apoi examinează ca
doul :

— Dragul meu, dar nu 
văd instrucțiunile de fo. 
losire *!

- 0 -
— Mioaro, gândindu-mă 

Ia cea de-a 50-a aniver
sare a mea mă îngro
zesc !

— Dar ce ți s-a întâm
plat atunci, dragă?

"Dacă întâmplarea nu 
,mi-ar fi fost spusă de 
o persoană competentă și 
de încredere aș fi -crezut 
că e un banc făcut pe 
seama noului guvern a- 
cum în frigul Iernii. Ce 
poveste ? Iată: Un in
fractor prins în flagrant 
delict la interogatoriu 
răspunde ;

I
1

I
•:
«
I

I
I
I

— „Am vrut să fiu 
prins, sunt șomer, bani 
nu am, ai mei nu mă pot 
ține, măcar așa voi 
vea asigurată masa 
cazarea și în plus 
am și televizor

Oare atât 
ajuns încât 
nunfă de 
propria lui 
caută ocrotire între zi
durile unei închisori 1 
Cum se poate ajunge la 
așa ceva? Omul rămas 
șomer care nu-și poate 
plăti chiria, care cu 
greu pune pe masă o

o

a- 
și 
să

de rău 
un om 
bunăvoie 
libertate

am 
re

ia 
și

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

tide ; 4) Aflat în perioada de suspen
dare — Tratat de chirurgie estetică; 5) 
Subțire din fire, dar cam artificial — 
Postul mare respectat cu supușenie <pl.>; 
6) Pionier al drumului spre stele — Vin 
cu întăritoare de la doctor ; 7) Citați 
la prima înfățișare — Atmosferă în- 
cărcată cu precipitații; 8) Tot o apă și. 
un pământ — Rezervă clasică de portar 
— Protagonist ai unei tropăite dobro
gene ; 9) întreprinzătoare în domeniul 
publicațiilor ; 10) Tip de exprimare în 
suferință.

VERTICAL: 1) Gonseirinată concret 
ca o acoperire de casă ; 2) Episod dra
matic încheiat în hohote ; 3) Republica
te în abecedarele școlare! — Echipă 
condusă în deplasare — încheierea unei 
întâlniri amicale j 4) Liber profesio
nist cu statut neoficial — Ramură fo
losită Ia altoit ; 5) Cățărătoare pena, 
tă sud-americană — Steaua călăuzitoare 
a unui avar j 6) Pregătit pentru o 
nouă generație — Etichetă cu valoare 
afișată ; 7) Auxiliar organic la... su.-

citul capului — Absolvită de la judecată ;
8) E scris și în franceză — Cu mușchii 
la stomac dezvoltați — Referință cu te
mă aplicativă ; 9) Travestiuri ajun,
se de nerecunoscut ; 10) Acțiune gene
rală pentru purificare.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
.PARANORMALE" 

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBĂTA TRECUTA :

1) DICOTOMICA; 2) INEVITABIL ;
3) GARAJE — IRE ; 4) ETERATA — 
CR; 5) RARE — I — RUG; 6) AGI 
— CREOLA; 7) BA — PAI — LAȚ l 
8) IBERI — M — TU; 9) LINIȘTITOR; 
10) ELEMENTARA.

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN NR. TRECUT :

1. b8N! Rb6
2. Th6 mat

bucată de pâine -ând 
copiii îi cer de mâncare,, 
care umblă cu încălță
mintea a cărei talpă e 
tot mai subțire, pur- ' 
tând grija zilei de mâi- ' 
ne și a pâinii de fie- > 
care zi, îți duce ca pe. 
o povară libertatea și se, 
înfundă uneori in aburii 
alcoolului. Libertatea 
presupune griji și res- ; 
ponsabilități. Uneori, 
chiar din aceste familii, 
mai târziu, sunt recru
tați cei care îți pun 
altfel problema libertă-
----------------------------------- I

4

fii. Și atunci, mă în
treb, prin comparație, L 
cui îi e mai greu, cine) , 
este mai liber? Și cât de 
puțin trebuie să-ți ofere '' 
viața pentru a-ți asuma' 
responsabilitatea unei li- ' •' 
bertăți la limita existen- ' i

— a renunța la Lței, sau
ea pentru asigurarea u- 1 
nei ierni cât de cât fă- £ 
ră griji, 
răspund 
neavoastră puteți? Și ră
mân 
prin

cât de cât fă-T 
Nu pot să îmi , 
— poate dum- ț1 

,-'-ți? Și rd-» 
doar cu libertatea« 

comparație _. î

INA DELEANU {

rEU, CRESTE
| Iubită Coryntină,

I Frumoasa mea din vis.
Cu mersul de felină 

| Și ochi de nedescris. 

* Când treci pe stradă, 
j seara,
« Curtată de golani, 
I Mai ții, tu, minte, vara, 
' Din satul Hărțăgani ?
I Eram atât de tineri

IȘi proști fără noroc,
Că, fiindcă era vineri,

j Nu ne-am pupat deloc. 

* Ne zumzăiau albine
| Și-n fân ne tăvăleam ; 
. Abia priveam la tine
| Și mă cutremuram ...

■ Erai ca o poveste, 
I Eram analfabet ...
’ De fapt, am fost Oreste 
I Și prea târziu poet !

DUMITRU HURUBA

I w 
I * 
I
I 
I*
I * 
I * 
I * 

I * 
I *
I* 
I * 
I * 
I * 
*

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:

Alb : Rh3, De6. 6g2.
Negru : Rf3. CI6. Cfl. p . f2-
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la deva „Salonul editurilor hunedorene" și

ln zilele de 26—27 mar- 
| tie a.c., la Casa de cul- 
I tură din Deva se organi- 
I zează a doua ediție a 
| „Salonului editurilor hu- 
! nedorene“ și „Târgul de 

carte", târg la care par
ticipă edituri binecunoscu
te din Cluj-Napoca, Si
biu, Timișoara, Deva. Pe
troșani, Simeria. Organi
zatorii manifestării, prin
tre puținele de acest gen 
din țară, având drept scop 
mai buna cunoaștere a 
activității, a roadelor 
muncii celor ce săvârșesc 
minunea editării și tipă
ririi cărților, a diverselor 
publicații din această parte 
a țării, sunt Biblioteca Ju
dețeană „Ovid Densusianu“, 
sprijinită de Inspectoratul 
Județean pentru Cultură

D.M.P.S. — OFICIUL FORTE 
DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 

HUNEDOARA—DEVA
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 19. 03. 1997

Administrator 3; agent comercial 2; agent de asi
gurare 59; analist 4; arhitect clădiri 4; artificier Ia 
lucrări de suprafață 2; asistent medical generalist 
2; barman 4; bijutier metale prețioase 1; bobinator 
aparataj electric 1; brutar 4; bucătar 1; buldozerist 
2; carmangier 6; casier încasator 1; confecționer 
articole din piele și înlocuitori 5; contabil 1; contabil 
șef 2; croitor 83; croitor — confecționer îmbrăcă-

> minte comandă 5; cusător piese din piele și înlo-
> cuitori 5; cusător piese la încălțăminte 40; depa

nator de aparate radio și TV, redresoare și ampli
ficatoare 2; desenator tehnic 2; dulgher pentru 
construcții 3; economist în industrie 2; electrician

i aparate măsură, control și automatizare în central 
| L; electrician de întreținere și reparații 3; farmacist 
j 2; fierar betonist 2; frigoriferist 3; funcționar ad

ministrativ 1; împletitor sârmă 6; încărcător — des-’ 
cărcător 2; inginer electronist, transporturi, teleco
municații 1; inginer mecanic 2; îngrijitori clădiri 
t; instalator apă, canal 1; jurisconsult 4; lăcătuș 
mecanic 10; lăcătuș mecanic de întreținere și ro1 
paratii .universale 2; legător manual (în poligrafie 
și ateliere speciale) 1; macaragiu 17; mașinist în 
lepătorie mecanică 1; mecanic auto 2; mecanic re
parații Voila 1; modeller metal 2: muncitor neca- 
lificat 18; operator calculator electronic și rețele 2; 
osoătar (chelner) 5; pati'er 1; paznic 2; secretară 1; 

I șofer autocamion 1; strungar universal 4; sudor 
autogen 2; sudor electric 2; tehnician în protecția 
mediului 1; tehnician proiectant construcții 2: teh- 

' niclan veterinar 1; țesător — restaurator manual de 
i covoare 35; tâmplar manual 1; tâmplar mecanic 12; 

tâmplar universal 6; tinichigiu carosier 1; tractorist 
t; vânzător 15; vopsitor auto 1; zidar rosar — ten.

1 cu Hor 4.
TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 429 

NOTA: Informații despre locurile de muncă va
cante comunicata de către Oficiul de Forțe de Muncă 
și Șomaj Hunedoara-Detxi puteți primi de la biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documen
tare, Clubul Șomerilor Deva precum ți la birou
rile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Călan, Orăștic, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, ■ 
Lupeni, Vulcan, tn pilele de luni, marți, miercuri, 
foi, intre orele 9—12.

, J ârgul
și Casa municipală __ de 
cultură din Deva.

Amănunte desore des
fășurarea salonului și târ
gului de carte am pri
mit, pentru cititorii zia
rului nostru, de la dna 
prof. Valeria Stoian, di
rectorul Bibliotecii Jude
țene.

— Aș vrea să precizez 
pentru început că pro
gramul manifestărilor se 
întinde pe durata a două 
zile: miercuri. 26 martie 
a.c., orele 11—17 și joi, 
27 martie a.c., orele 10— 
16.

— Ce se va întâmpla 
în prima zi?

— După festivitatea de 
deschidere, cei prezenți 
vor avea posibilitatea să 
cunoască o retrospectivă 
a activității editurilor hu-

ie carte"
nedorene sub forma unor 
expoziții de carte și presă 
hunedoreană apărute în 
perioada 1994—1997, pre
cum și o expoziție re
unind „Cărțile scriitorilor 
hunedoreni apărute ia e- 
diturile din țară". Tot cu 
acest prilej, unele dintre 
edituri vor lansa câteva 
cărți. Este vorba de edi
turile „Călăuza", „Biblio- 
for“, „Intelcredo" și „E- 
mia“ Deva.

— A doua zi, bănuim, 
că va fi ziua editurilor 
din afara județului nos
tru.

— în ziua a doua vor 
lansa cărți editurile „He
licon", „Sedona". „Augusta" 
toate din Timișoara, edi
tura „Imago" de la Sibiu, 
în plus, reprezentanții e- MINEL BODEA

Autoturismul Peugeot, fotografiat după accident. 
Cei patru tineri care s_au răsturnat cu mașina pot 
spune că au avut noroc.

Fotoi Biroul Poliției Rutiere a municipiului Hunedoara.

PUPA CE S_AU RĂSTURNAT CU MAȘINA 

Patiu tineri au scâpat
ca prin

în noaptea de 14 spre 
15 martie, în jurul orei 
1,40, Poliția Hunedoara a 
fost sesizată că a avut 
loc un accident de circu
lație. Un autoturism Peu
geot, condus de Mircea 
Tusan, de 24 de ani din 
Hunedoara, s-a răsturnat 
la curba din dreptul iz
vorului de Ia Hășdat, pe 
drumul Călan — Hune
doara. Datorită vitezei 
excesive (urmele de frâ
nare au o lungime de 13, 
respectiv 8,6 m), condu
cătorul auto a pierdut 
controlul volanului, a de
rapat ți a ieșit de pe ca
rosabil. răsturnându-se în- 
tr-o rână. în mașină se 
mai aflau trei pasageri 

diturilor vor preciza pen
tru publicul cititor profi
lul instituțiilor lor.

— întâlnirea editorilor 
va prilejui și un schimb 
de păreri, de experiență, 
fără îndoială.

— Acest lucru este și 
intenția noastră, a orga
nizatorilor: să prilejuim un 
schimb de experiență în
tre editori din județul 
nostru și cei din afară.

— Vă dorim ea mani
festarea aceasta aparte, 
de curaj, să izbutească, 
oferind certitudinea celor 
care scriu, editează și ti
păresc că în ciuda gre
utăților. tranziției, munca 
lor este benefică, servește 
spiritualității românești.

minune
(Daniel Florea Ciobanu, 
Ionel Pivniceru și Sebas
tian Sorin Pârvu), toți de 
24 de ani și domiciliați 
în Hunedoara. Din fericire, 
ocupanții mașinii au scă- . 
pat doar cu ușoare tra
umatisme. întrebat despre I 
acest accident, șeful Bi- i 
roului Poliției Rutiere
Hunedoara, lt. col. Adrian 
Filer, consideră drept
principală cauză a acci
dentului lipsa de expe
riență a șoferului (mai 
puțin de doi- ani de la ' 
obținerea permisului) și 
viteza excesivă, neadap
tată condițiilor de drum. 
(S.B.)

c ■ ■■ *

I
i
I
I
w

I
I
I
I.
%

I

' • — —a «Mor • «■* r » MW 9 9

Tlittae. în mai tie j
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Ninge în martie
Când în sufletul meu răsăriseră violete
Ninge cu flori de gheață
Când în sufletul meu își făcuse loc visul '
Ninge cu flori de gând
Când pe mine mă furase primăvara
Ninge cum ar trebui să ningă în calendar

de Crăciun |
Iar darul pe care-l aștept «
Este seninul ochilor tăi.

GEORGIANA BÂLDEA ■

Din determinările noas
tre privind calitatea fac
torilor de mediu în jude
țul Hunedoara. în peri
oada 10—16 martie. In 
ceea ce privește calitatea 
aerului au rezultat urmă
toarele:

— poluanții gazoți au 
prezentat valori medii și 
maxime care s-au încadrat 
în limitele admise. Valori 
maxime dar care au fost 

£=3£=3E=

STAREA 
MEDIULUI

totuși în limitele admise 
s-au înregistrat în zona 
Hunedoara la data de 13 
martie pentru bioxidul 
de sulf ți pe raza Călan 
în ziua de 11 martie pen
tru bioxidul de sulf;

— pulberile în suspen
sie au prezentat valori' 
medii care s-au încadrat 
în limitele admise cu ex
cepția zonelor Teliuc și De
va. Valorile maxime la 
acest indicator au fost 
înregistrate în zona Te
liuc la data de 12 martie 
șl în zona Mintia — Deva 
în ziua de 11 martie, 
ambele valori depășind 
limita admisă;

— pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depă
șiri față de limita admisă 
în zona Chișcădaga de 
8.6 ori și îți Zona Teliuc 
de 8,1 ori:

— valorile radioactivi A MEDIULUI DEVA

tății beta globale șt «le 
dozei gama absorbite au 
fost în limitele de variație 
ale fondului natura! pen
tru toți factorii de mediu 
analizați.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu provenite în 
principal de la unitățile 
de prelucrare a cărbune
lui prin evacuarea de «pe 
uzate incomplet epurate 
au prezentat o valoare 
medie de 2588,0 mg/1 și 
o valoare maximă d" 
3981 0 mg/1 înregistra 
la data de 14 martie. Va
loarea maximă este mai 
redusă cu 9 la sută, față 
de valoarea maximă înre
gistrară în perioada ante
rioară. Din datele furni
zate de unitățile teritoriale 
ale RA Apele Române 
rezultă că la finele sem. 
II din totalul de 564 km 
de râuri situația se pre
zintă astfel: 179 km s-au 
încadrat în categ. I de 
calitate, 134 km s-au încă, 
drat în categoria a II-a 
de calitate, 65 km au fost 
în categoria a Hl-a de ca
litate, iar 168 km se con
sideră in afara catenoirii- 
lor de calitate sau de-n-a- 
dați cum sunt râul Mu
reș (la Geoa»iu) și Gal
bena datortiă concentra
ției de metale grele ș. 
râul Jiul de Est în aval1 ' 
orașului Petrila.

Cu ocazia „Zilei Mon
diale a Apelor“, A.P.M. 
Deva urează tuturor cole
gilor din cadrul R.A. A- 
pele Române succese în 
activ’tatea lor de supra
veghere permanentă a pa- 
litătii și de bună gospo
dărire a a"estui bun na
țional care este ..APA1".

* 1'1 
AGENȚIA DE PROTECȚIE

S.C. SARGETIA FOREST S.A. 
COMUNICAT NR. 1181. DIN 14. HI. 1997, 

DE CONVOCARE A ADUNĂRII 
GENERALE A ACȚIONARILOR

Comitetul Director al S.C. SARGEȚIA 
FOREST S.A. Deva, cu sediul în Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 30. înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. J'20/1224/1994. cod fiscal 
6146243. în temeiul ari. 79. alin. 1, din Le
gea nr. 31/1990. la cererea acționarului ED & 

- F. MAN COMMODITIES ROMANIA SRL BU- 
! CUREȘTI. deținător a 39,99 la sută din ca- 
I pitalul social al societății în baza contractu

lui de vânzare—cumpărare încheiat cu F.P.S. 
București, convoacă adunarea generală extra
ordinară a acționarilor, la data de 3. IV. 1997, 
ora 10. la sediul S.C. SARGETIA FOREST 
S.A. Deva, cu următoarea ordine de zi î

1. Modificarea statutului de funcționare, a 
societății.

2. Alegerea Consiliului de Administrație 
și a comisiei de cenzori.

Propunerile pentru modificarea statu
tului constau în următoarele :

a) Capitalul social aste fixat la 12.617.0 
milioane lei. împărțit în 504.680 acțiuni, cu 
valoarea nominală de 25.000 lei, subscrise în 
totalitate de acționari, în următoarea struc
tură de acționariat:

— S.C. ' ED & F. MAN COMMODITIES 
SRL BUCUREȘTI — 201.867 acțiuni, cu o va. 
loare nominală de 25.000 lei, respectiv 
5.016.675 mii lei = 39,99 la sută ;

— FPS BUCUREȘTI — 151.088 acțiuni, 
cu o valoare nominală de 25.000 lei, respectiv 
3.777.200 mii lei = 29.94 la sută ;

— FPP BANAT I — 151.400 acțiuni cu 
valoarea nominală de 25.000 lei, res* >ctiv 
3.785.100 mii Iei — 30 la sută.

Echipa managerială — 321 acțiuni, cu va
loarea nominală de 25.000 lei, respectiv 8.025 
mii lei •= 0,07 la sută.

b) Modificarea atribuțiunilor "dunării ge
nerale a acționarilor.

cl Modificarea atribuțiunilor Consiliului 
de Administrație.

Informații suplimentare la sediul societății.
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MOTTO:
„Apa este bogăție fără seamăn pe Pământ; cea 

Sufletul Pământu-
SAINT EXUPERY)

mai delicată, cea mai pură.
Iui“' (A. DE

ZIUA MONDIALA A APEI
Este cunoscut rolul 

vital pe care îl joacă apa 
în dezvoltarea națională. 
S-au spus destule lu
cruri despre rezerva noas
tră din ce în ce mai mică 
de apă proaspătă care 
constituie un element de 
bază pentru menținerea 
vieții. In realitate. însă, 
aprovizionarea potențială 
cu apă nu a scăzut, dar 
poluarea, a cărei victimă 
este, și cererea impusă 
acestei ^resurse a crescut, 
fiind chiar complicată de 
tiparele neregulate ale 
căderilor de ploaie. Po
luarea anei este respon
sabilă 
circa 
meni 
țările 
tare, 
lumii 
apă.
la sută1 din populația glo
bului duce lipsă de apă 
potabilă și 50 la sută 
are acces la tiparele 
ni tare adecvate.

Tema Zilei Mondiale 
Apei din acest an 
Evaluarea

Apă“.

pot 
dacă 

asupra 
dispo-

pentru moartea a 
25 milioane de oa- 
pe an, în special în 
în curs d« dezvol- 
Jumătate din bolile 
sunt transmise prin 
Se estimează că 20

Iuții durabile la proble
mele legate de apă 
fi găsite numai 
avem o idee clară 
resurselor de apă 
nibile în lume.

Cu această ocazie a 
celebrării Zilei Mondiale 
a Apei se cuvine să rea
mintim politicienilor, gu
vernanților. hidrologilor, 
inginerilor de resurse de 
apă și meteorologilor a- 
supra necesității intensi. 
ficării monitorizării 
valuării resurselor de 
din râuri și straturi 
vifere. în special 
bazine regionale sau 
ternaționale

Am convingerea că 
lizatorii de apă vor
tinua să investească în 
astfel de activități, să op
timizeze resursele, să ia 
inițiativele necesare 
a dezvolta planuri con
crete și strategii de im
plementare corespundată», 
re, astfel încât să con 
tribuie în cei mai 
mod la activitățile 
toare de evaluare a 
surselor de apă.

și e- 
apă 
ac- 
din 
in.

uti-
con-

nu 
sa-

a 
este 

Resurselor de 
lansată prin sloga

nul „Apa pe glob — este 
aceasta suficientă ?“.

Se recunoaște din ce în 
ce mai mult faptul că so.

bun 
vii- 
re.

Ing. VOCU OENARIU 
director. 

Sistemul de Go-podârire 
a Apelor Deva

I 
I
I 
I
I
I 
I I
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(Urmare din pag. 1)

I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
II

tîmnl secol. Intre anii 
1990 și 1995, retragerea 
apelor din sursele exis
tente a crescut cu mai 
mult' de 6 ori. Această 
creștere este de două ori 
mai mare 
de creștere 
lațici 
oadă.
tatul 
oute,

creșterii 
consumului 
apă pe cap

decât 
a 

pe aceeași 
Cererea este 

irigațiilor 
agriculturii

rata 
popu- 
peri- 

rezul. 
cres- 

urba-
industriale 

ridicat 
de leș. 
domes-

ne.

de 
cuitor’ în scopuri 
tice și sanitare.

Un alt factor care de
termină 
orașelor 
portantă 
dă în 
orașelor 
deșeurilor 
solide, 
orașele deversează 
șcurile în lacuri 
râuri, o parte din aceste 
deșeuri ajung în pânza 
freatică, rezultând o

durabilitatea 
și induce o im- 
dilemă crescân. 
rândul edililor 
este eliminarea 

lichide 
In cazul în

Și 
caro 
de- 
sau

I
I
I
I
I
I
1 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I■I

J

poluare masivă și con
secințe negative asu
pra sănătății comuni- , 
tâ#lor aflate în aval.

O temă majoră legate 
de poluarea atmosferei 
este utilizarea intensivă 

energiei la orașe. A - 
ceasta contribuie în mod 
semnificativ la emisiile 
de gaze în atmosferă. 
Comisia Interguverna- 
mentală pentru 
bări Climatice 
aoază că dacă 
iau măsuri în 
reducerii unor 
emisii,

Schim- 
averti- 
nu se 
vederea 

astfel de 
se așteaptă o 

creștere a temperaturii 
medii globale cu apro
ximativ 1—3,5 grade și 
ridicarea nivelului mării 
cu 15—95 cm, înainte 
de sfârșitul secolului 
{următor. Pentru ora
șele de coastă sau zone 
joase, o astfel de creș
tere va avea urmări se
rioase asupra așezărilor 
umane, agriculturii, bio- 
diversitătii și intruziunii 
anei sărate.

S.C. MOBIS S.A. SEBEȘ 
VINDE LA LICITAȚIE:

— utilaje specifice prelucrării lemnului;
— excavator Castor tip P 603 ;
— automacara AMT 12,5 ;
— cazan CIR 4,5 7 abur/h, 320 grade C, 

P max. 16 bar, pe combustibil, deșeuri lemn, 
rumeguș;

— cazan CR 5/3 20 t abur/h, 450 grade 
C, Pmax. 39 bar, pe combustibil, păcură sau 
gaz;

— șopron metalic tip 
Licitațiile au loc in

începând ' cu ora 9.
Relații se pot obține 

energetic, 
223.

ușor, 
fiecare zi de luni,

la biroul mecano - 
telefon 731483/4, interior 127 sau

fa«

■■■ . .■...................

►
►

h
h

. NOU • NOU • NOU • NOU • NOU • NOU 
’ ASTRA S.A.
| Societate de Asigurare — Reasigurare
1 cu capital de stat
) prin
î AGENȚIA DEVA
î " realizează:
i ASIGURAREA OBLIGATORIE DE
i RĂSPUNDERE CIVILA PENTRU
i PAGUBE PRODUSE FRIN ACCIDENTE 1 
J DE AUTOVEHTCULE
J (conform H.G. nr. 1259»1996)

Adresați-vă cu încredere Agenției ASTRA
1 S.A. Deva, str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, sc. 
) A, ap. 4, tel./fax. 22 63 21.
ț Vă așteptăm zilnic între orele 8—16.
\ NOU • NOU • NOU • NOU • NOU • NOU
I

i
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. COMAT S A. 

DEVA

str. Depozitelor, nr. 5, 
cu sediul social in municipiul Deva, 

telefon 054 - 216582 ; 211146, fax 216269 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 
A ACȚIONARILOR

fa 
I fa 
I fa

î pentru data de 5 aprilie 1997, ora 10, la Casa | 
! de cultură a municipiului Deva — sala mare, *
I

k

DIRECȚIA GENERALA PENTRU 
AGRICULTURA ȘI ALIMENTAȚIE 

HUNEDOARA — DEVA 
Organizează licitație publică pentru spații- 

J le situate în Hunedoara, str. 9 Mai, în data 
| de 3 aprilie 1997.
1 Spațiile sunt destinate pentru birouri sau 
J producție pe durată determinată.ț
I ț
î 
l
ț

ț î

Relații suplimentare: telefon 218555. ț
S.C. GERMAN TEHNIK S.R.L. )

BUCUREȘTI }
Are plăcerea de a vă propune încălzirea | 

sediului dvs. cu cazane de fontă echipate cu 1 
arzătoare de gaze ELCO KLOKNER — ran- ț 
dament 95 la sută.

Durata de viață — minim 30 ani.
Capacități variabile între 700 1 — 50001.
Cazanul și arzătorul sunt monitorizate de 

automatizarea ecomatic.
De asemenea, vă oferim calorifere 

oțel gros DELTA (Germania), drepte, curbe, 
raza dorită sau coloană.

Suntem singura firmă care vă oferă
chipamentul cel mai omogen în ca’itate de 
importator și distribuitor al concernului ger
man BUDERUS în România.

Relații la reprezentanta din Deva a So- 
î cietății S.C. KADETT C&A. bdul Decebal, bl. 
ț P — parter. Tel., 054/216602.

de 
la

e-

S.C. „CONDOR* S.A. 
DEVA

Strada Avram Iancu, bloc H 3 
ORGANIZEAZĂ

I
în data de 9. IV. 1997, ora 10, la se- 1 

diul său din Deva, pentru închiriere de spa- I 
ții disponibile in sediul de șantier Brad. I 

Informații suplimentare la sediul societății.

CREDIT BANK 
DEVA

Vinde la licitație publică ce, va avea Ipc 
în data de 27. III. 199‘<, ora 10, la Judecă
toria Orăștie, '’birou executor judecătoresc:

— adăpost animale și împrejmuiri (fost 
CAP), situat in Dineu Mic, județul Hune
doara, suprafață 6885 mp;

— hală producție, situată in Geoagiu- 
sat (fost CAP), 525 mp, județul Hunedoara,;

— casă, situată in Turdaș, 918 mp, jud. 
Hunedoara;

— casă, situată in Orăștie, str. Vânători
lor, nr. 7, jud. Hunedoara ;

— distilerie — instalație tip BLmZE, si
tuată în Orăștie, str. Unirii, nr. 1;

auto IF A, an fabricație 1987; 
de tricotat, WKTM finețe 5,8; 
de încheiat surfilat KETT; 
tricotat MIM, finețe 5. 
suplimentare la telefon 054/

— camion
— mașini
— mașini
— mașini 
Informații

211853.

■fa

I*
I fa I V fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I 
I fa 
I

cu următoarea ordine de zi: '
1. Raport de gestiune al administrate- ! 

iilor asupra rezultatelor economico-financiare I 
obținute in anul 1996, pe baza bilanțului și 
contului de profit și pierderi;

2. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 1996;

a

și

3. Aprobarea bilanțului contabil și 
contului de profit si pierderi pe anul 1996

4. Aprobarea Bugetului de Venituri 
Cheltuieli pe anul 1997;

5. Alte probleme, ce necesită aproba
rea adunării.

„AROMA PÂINII**
PENTRU BRUTĂRIA—PATISFRIA 

DIN DEVA

ANGAJEAZÂ

I fa 
I
fa
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I 
fa 
I fa 
I fa
Iurmătoarele categorii de personal:

brutari—patiseri (cu experiență) 6 locuri 
» — personal necalificat 12 locuit |

— ingineri (tehnicieni) industrie
alimentară 4 locuri |
Curriculum vitae însoțit de o fotografie ’ 

l se vor depune zilnic la sediul societății, pe 
I str. Călugăreni, nr. 14, intre orele 14-17, 
* până la data de 21. III. 1997. (9191)

I 
I i fa 

I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
1fa
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 

Organizează licitație pentru închirierea | 
unui spațiu de producție de 100 mp, pentru i 
activitatea de tâmplărie din municipiul Hu- J 

J nedoara, strada 9 Mai, nr. 17, în data de | 
I 27. III. 1997, ora 10.
î Garanția de participare la licitație este de | 
» 50.000 lei, iar taxa de participare de 50.000 * 
| lei. (8849) [fa 
1“ fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I- fa 
I- fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I

I*
I* 
I * 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I fa 
I

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI 

DEVA 
Piața Unirii, nr. 4

2. IV.Organizează concurs in data de 
la sediul său pentru ocuparea 

de 2 posturi — inspector de spe- w 
cadrul Serviciului Urbanism și * 
Teritoriului.
minime de participare:

1997. ora 9, 
unui număr 
cialitate în 
Amenajarea 

Condiții 
—- absolvenți ai Institutului de Arhitec

tură sau
— absolvenți ai Facultății de Construc

ții Industriale și Civile — studii su
perioare.

Informații suplimentare la tel. 21 34 35, 
interior 20.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„VINALCOOL** S.A.

DEVA

S.C. INFOMIN S.A. 
DEVA 

str. 22 Decembrie, 37/A

VINDE LA PRETURI 
FOARTE AVANTAJOASE 

PC-uri second hand : 
PC-286, 16 Mhz, 1 MB. HDD 40 
monocrom — 1.000.000 lei 
PC-386, 20 Mhz, 2 MB, HDD 85 
monocrom — 2.000.000 lei. 
Prețurile includ TVA.
Se asigură 6 luni garanție I 
OCAZIE UNICA 1
SUNAȚI ACUM f Tel.213915, 214718. 

(8854)

"-1 ■ =■ 1 TTTTT-!-!-m-

I fa 
I
fa

I
I
K
I

MB, |
fa

MB, I
ifa
I
Ifa
I
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• Vând Mazda 626, mo
del 1986, înmatriculată, 
CMC 2000 Deva, 231046.'

• Vând casă în Petro
șani, ultracentral, curte, 
excelent privatizare. Tel. 
544521 sau 218116.

(097850)

• Vând casă, Deva, str. 
'Plevnei, nr. 3. Infor
mații telefon 22 31 83.

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaî 
2, Deva, zona Gării. Tel. 
217346.

(8847)
• Vând apartament 3

camere reamenajat (deo
sebit), cartier Gojdu, preț 
25.000 DM, negociabil. Tel. 
219184. (6431)

• Vând Opel Kadett 1,6 
D, 1985, 1500 DM, tele
vizai color Tel. 218053.

(8851)
• Vând loc de casă 

central, Certej, 900 mp, 
posibilități privatizare 
(13.000 mp, negociabil). In. 
formații Certei, str. Prin-

• NOU !!! Centra
le termice HERMAN, 
randament și sigu
ranță maxime. PLATA 
ÎN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ- 
TID, ’ 054(642580.

t8323)

• Vindem en gros 
îmbrăcăminte second
hand, sortată, calita
te deosebită, în Si
biu. Telefon 069/ 
228884. (8751)

• Vând casă, pământ, sat
Almașu Mic, comuna Peș- 
tișu Mic. Informații De
va, Dacia, bl. 35, ap, 
52. (8834)

• Vând casă central, că’- 
suță comercială sau agre
ment, prețuri negociabi
le. Informații telefon

-21483.7.
(8831)

■ Vând cazan încăl
zire și boiler gaz. 'faruri

611040, între 9—22.
(8842)

cipală, nr. 257 A, fami
lia Gavrilă

(8818)
• Vând fân 10 tone,

400 lei /kg (negociabil).
Tel, 730752.

(8843)
• Vând două Audi,

preț convenabil. Telefon
• Vând teren intravilan 

2000 mp, curent, apă, gaz, 
Ceangăi. Tel. 231617, sca
ra. (8856)

Opel Kadett. Tel. 620748.
(6424)

• Vând pianină „Ga-
veau Paris”, clape fildeș,
placa bronz, stare foarte
bună. Informații telefon
057/289054.

(8853)

t mm * ’ • «Ma • r —»

I
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| an fabricație 1987.
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j
i. sursa de finanțare :
4. Organizatorul licitației

I —; -------- -
*
| 72111
* 5 Termenul limită de depunere a ofertelor : 4. IV.
| 1997, ora 15,30 la secretariatul Direcției de Tclecomu- 
’ nicații Hunedoara.

6. Deschiderea licitației publice : 7. IV. 1997, ora 
9, la sediul Direcției dc Telecomunicații Hunedoara.

7 Documentele dc licitație se pot procura dc la 
Direcția dc Telecomunicații Hunedoara, la prețul dc 
200.000 Ici

8. Vizitarea amplasamentului: începând cu
III. 1997, în localitățile Deva, Simeria, ți Oră știe, 
țoțiți dc delegați ai Direcției dc Telecomunicații 
nedoara.

9. Condiții dc participare: Pot participa la 
citqție numai ofertanți români specializați în lucrări de

BANKCOOP S.A, 
FILIALA HUNEDOARA

V inde la licitație autoturism DACIA 1310, 
. l’reț pornire 7.000.000 lei.

Licitația va avea loc in data de 24. III. 
1997, ora 10, la Judecătoria Hunedoara.

S.C. CARTEL BAU S.A. CLUJ 
FILIALA DEVA 

str. Depozitelor, nr. 5
Angajează pentru lucrări în județul Hune

doara următorul personal :
— DULGHER, ca leg. 5-7
— ZIDARI, categ. 5-7
— FIERAR BETONTȘTI 
Informații la tel. 232980, 

diul societății.

L locuri
6 locuri
2 locuri 

233030, la se-

I
X

I

R.A. ROM TELECOM 
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA 
REANUNTA

ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE 
DESCHISA, FAR A

1. Obiectivul licitației : 
12.000 linii

Lucrări de proiectare în 
studiu de fezabilitate, proiect i 
ție

PRESELECȚIE
— Extensie CTD Deva

tclecomunicații: 
tehnic ți detalii

cu

Elaborare 
de cxccu-

mul fără întoarcere; ră
mânând c« inima ne - 
mângâiată, scumpa • mea 
mamă

a S.C. Avicola 
Adunarea ge- 

va avea loc
SC Avicola

• Pierdut Pekinez bej- 
alb, aflat sub tratament — 
Piki. Relații la tel. 620532 
sau 225688.

(8845)
• Ocolul Silvic Rete

zat anunță pierderea blo
cului de foi de însoțire 
material lemnos, seria A 
86, nr. 305601—305650. Au 
fost utilizate foile' de la' 
nr. 305601 la 305623. Se 
declară nul

(F)
• Pierdut ștampila S.C. 

Autocentrum- SRL Deva. Se 
declară nulă.

(8860)
«I S.C. Agroexim Tra

de Const. S.R.L. Hune
doara anunță pierderea 
facturii în alb. cu nr. 
FU 0763157, Hunedoara. 
O declarăm nulă. ' (9212)

• Tehnoredactez proiect
dc diplomă, editare de 
texte pe calculator. Tel. 
232717. ’ (6440)

• S.C. HAFA Cluj 
caută reprezentant local, 
cu pregătire tehnică, di
namic și cu relații ex
tinse. Informații supli
mentare la tel./fax 064/ 
415478. Rugăm trimiteți 
autobiografie profesională 
prin fax, sau poștă la 
HAFA ftuj, bdul Muncii, 
nr. 12, 3400 Clu,j-Napoca.

• MANAGERUL SOCIE
TĂȚII COMERCIALE 
„MERCUR» S.Ă. RRAD 
convoacă adunarea ge' 
nerală a acționarilor, la 
data de 5. 04. 1997, ora 
10, în sala Cinemato
grafului „Zarand” din 
Brad, pentru ' toți acțio
narii înregistrați în re
gistrul acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 31. 03. 
1997. A doua convocare 
în 19. 04. 1997, ora 10, 
în același loc. Informații 
la telefon 054 /650968.

(6646)
• S.C. EDY SRL GEL- 

MAR. a. depus documen
tația pentru obținerea 
autorizației de mediu. Se
sizări și reclamații la 
AI’M Deva, în termen de 
30 zile.

(8364)
• S.C. TEO IMPEX 

SRL HUNEDOARA a- 
nunță intenția de auto
rizare privind protecția 
mediului pentru magazi-' 
nul mixt, situat în Hune
doara, 22 Decembrie. E- 
ventualele reclamații se 
depun la APM Deva, str. 
Aure) Vlaicu, nr. 25, în 
termen'de 15 zile.

(9214)
• BISERICA CREȘTI

NA DUPĂ EVANGHE
LIE DIN DEVA orga
nizează la Gasa de Cul
tură Deva. în 24 martie, 
ora 18, oră de' evanghe
lizare. Invitat un grup din 
Austria Intrarea libe
ră. (8844)

• Asociația familială 
Gamma își începe acti
vitatea din 1 aprilie 1997 
(intcrni^dieri).
♦ (8832)
• MOARA BAIȚA anun

ță majorarea tarifelor la 
măeiniș, începând cu data 
de 22 martie 1997, de la 
0—120 la sută, comision 
(uium) 15 la sută.

(8852)
• împrumuturi în • lei 

primiți la CASA DE AMA
NET! „ARISTOCRAT» 
DEVA, Libertății,. 2, vi
zavi Gomtim ’ HUNE
DOARA, Creangă, bloc 1, 
vizavi Banca Comercială. 
Tel. 716896- ; 214570.

(6433)
« S.G. AVIGOLA S.A. 

MINTIA convoacă adu
narea generală a acțio
narilor în ședință extra
ordinară, în data de 10 
aprilie 1997, ora 12, cu 
ordinea de zi: adoptarea 
hotărârii de dizolvare și

o Vând colțar Dulcineea, 
stare bună, prel ">n\ena- 
bil. Tel. 211314.

(8859)
• Vând casă cu brută

rie și grădină. Telefoane 
625350 ; 224013.

(8788)
• .Vindem mobilier 

(scaune, mese) din mate
rial plastic pentru gră
dini și terase, imnort 
Italia. Tel. 054/21 IC )2 ; 
218258.

(8835)
• Vând camion izoterm, 

5,5 tone. Informații .tel. 
621762 ; 216963.

(8778)
• Vând urgent socie

tate fără activitate, scu
tită impozit, până în 1999 ; 
221606.

(099401)
• Vând canapea Studio

și pătut copil. Telefon 
625409. ' ' (8808)

• Vând scândhră, du
lapi brad, Deva, str. Pes
cărușului, 22. Telefon 
626493. . (8841)

• Vând 800 mp loc de 
casă cu fundație. Chi- 
mindia, Oltcit (1990). Tel. 
226386.

(6441)
• Spray contra' eja

culării rapide, medica
mente potența, frigidita
te, zahăr afrodisiac. 01— 
6376373.

(8544)
• Vând calculator 486, 

imprimantă Jet, placă fax 
modem, 7.000.000, negocia, 
bil. Tel. 660151.

(8869)
• Vând apartament 2 

camere ultracentral, par
ter. -Telefon 616949.

(8870) ’
• Vând grajd animale

in suprafață de ’270 mp, 
și teren aferent. Telefon 
216608. (8874)

• CREDIT BANK De
va vinde la licitație pu . 
blică ce va avea loc în 
data de 1. IV. 1997, ort; 
110, Deva, str. Zamfi- 
rescu, bl. A 6 : camion 
IFA L 60, an de fabri
cație 1988; ARO 10-/4, an 
fabricație 1988. Informa, 
ții suplimentare la tele
fon nr. 054/211853.

• Vând îngrășăminte 
corrțplexe NPK 15-15-15, 
cu trei elemente active. 
Informații tel. 711557 sau 
Hunedoara, str. Voinii, nr. 
20 A.

.(9211)
• Vând mașină înghe

țată, Orăștie. Informații 
telefon 642760.

(8361)
• Vând 1300- mp teren 

intravilan. Geoagiu-Băi, 
tel. 058/812058.

(8351)
• Vând camion Sa- 

viem an fabricație 1988, 
cabină dublă, prelată plus 
trapă, stare foarte bună, 
informații tel. 642228.

(8362)
• Vând teren autori

zat, pentry construcții 
(intravilan), zona lac Gin- 
ciș. Telefon 714984.

(9205)
• închiriez spațiu co

mercial central, 150 mp. 
Relații telefon 213756.

(G423)
•' Ofer spre închiriere 

apartament două cameral 
(una cameră mobilată). TeL 
615244. (6442)

• închiriez pe termen 
lung apartament două ca
mere, zona liceul auto. 
Tel. 218116.

(097850)
• Gedez în Deva, zona 

ștrandului, etaj 3, garso
nieră cu multiple îmbu
nătățiri, doresc aparta
ment cu 2 camere, etaj 
1—3, în Simeria, sau Hu
nedoara. Informații tel. 
221477.

(8857)

la 
din

Iîthidare 
SA Deva, 
nerală 
sediul 
Mintia. Șoseaua- princip» a
nr 2. (F)

• SC CERNAFRUCT
SA HUNEDOARA anunță 
că a depus la APM De
va documentațiile în ve
derea obținerii autoriza
țiilor de . mediu pentru
magazinele și depozitele 
din Hunedoara, Hațeg, 
Călan, Ghelari. Teliuc. 
Informații se obțin Ia 

’ APM Deva, în termen
■de 30 de zile de Ia data 
publicării anunțului.

(8855)
• OBREJA IOAN TI-

BERIU cheamă în instan
ță pentru divorț pe data 
de 8 aprilie
Obrcja Lucica 
la Judecătoria 
piului Orăștie.

1997, pe 
Florica. 
munici -

(6439)

COMEMOR \R1

Ing KARPINECZ 
GIIEORGIIE . GIGI

• Pe neașteptate ado
ratul meu fiu

• Familia Magdescu r 
nunță cu durere împli
nirea a șase- săptămâni 
de la trecerea în nefiin
ță, la numai 47 ani. .■» 
celui care a fost <>ț. 
tată si copil,

UOREI. MAGDESCU
Nu te vom uita nici

odată !
(8872)

• Cumnații I.iviu ți'Sa- 
veta, nepoții Cristi și 
Cristina Onica sunt ală
turi de soția Livia, copiii 
Marcel și Dorina, ginerele 
Adinei, mama- și frații, 
familia îndoliată, la îm
plinirea a șase săptămâni, 
miercuri, 26. III. 1997, de 
la pierderea, după o grea 
suf rintâ i celui care n 
fost

UOREI. MAGDESCU
Parastasul de pomenire 

va avea loc duminică. 23 
III, 1997,. ora 9, în Bi 
serica Ortodoxă Răchi- 
tova. Vei rămâne veș
nic în amintirea noastră.

. . (8«72v
• Familia îndurerată a- 

'<nnnță 'împlinirea unui an 
de Ia decesul iubitului 
lor soț, tata și bunic

MUNTEAN CAROL
Parastasul de pomeni

re va avea loc duminică,
23 martie, la. cimitirul 
ortodox din Călan.

(099402)
• Cu adâhcă durere a- 

mintim că po data de
24 martie se împlinește un 
ah de la trecerea la cele 
veșnice a celui care a 
fost ccl mai bun și mi
nunat sot, tată și bunic

TOMA IOAN
PRECUP

din Ghelari. Nu te vom 
uita niciodată. Familia.

(9213)

KARPINECZ 
ADRIAN TUKl 

ți s-a stins flacăra vie
ții Ia numai 23 de ani. 
Mama nu te uită cât • ii 
ține firul vieții.

• Ml-ai lăsat lacrimile 
și durerile la moartea 
ța și a copiilor noștri, 
dragul meu v>ț

Ing GIIEORGHE 
KARPINECZ

Voi erați bucuria și 
speranța zilelor mele. So
ția și mama Maria.

• Tristă și dureroasă a 
rămas despărțirea dc fiul 
tău Robert. Nc-»i lăsat 
doar nuineJc

Obiecte de proiectare :
1. Extensie CSND Deva
2. Instalare CSND
3. Instalare CSND 

Entitatea achizitoare:
de Telecomunicații 

Sursa de finanțare :

Simcria 
Oră știe. 

R.A. ROM 
Hunedoara. 
Surse proprii.

jiei : Direcția de Teleco
municații Hunedoara, localitatea Deva, str. Libertății nr. 
2, cod 2700, județul Hunedoara, tel. 054—211042 ; 
054—230270, fax: 054230031; 014003319. Telex 7221;

2. 
Direcția

3.
TELECOM, • Astăzi, 22 martie 

1997, se împlinește un 
an dc când ne-a’ pă
răsit scumpul nostru 
frate, unchi și cum
nat

JIAN PARAU 
căruia îi vom păstra 
o veșnică amintire. 
Familia Avram.

(8821)

DARADlCS ELENA 
născută BECSUK

Mătușa Karpinecz nu 
• va uita niciodată.

DECES i

Ita
I
*

I
5
i
*

(proiectare în domeniul telecomunicațiilor, posesori ai 
acordului actualizat emis dc Ministerul Comunicațiilor

| (Ord 58/90, 62 90, 290/92).

• — « •M» * • f

21. 
în- 
Hu-

li-

• Lacrimi amare 
și nesfârșită durere 
sufletească însoțesc 
împlinirea unui-an de 
la trecerea în eter
nitate a scumpei 
noastre fiice și surori 

LETIȚIA BOROȘ 
Nu te vom uita nici

odată!
(8867)

• Au trecut 7 ani de 
când m-al condus pe dru

• Mama * Eugenia 
anunță cu durere de
cesul fiului ei

PETCUȚI I.UCA 
DOREI:

37 ani.
înmormântarea — 

duminică, 23 martie, 
ora 14, de la casa 
morțuară Deva. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace. Nu îl voi 
uita niciodată.

(88 Li)
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