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Tati, ce.i aia monarhie? 
Am văzut — putem

vizita sa dp Sfintele 
în țara al cărei ce-

„CVejttfl &XL 
Citați. lumină !a
Noaptea Învierii, Noaptea 

Sfântă în care „Ilristos a 
înviat din morți/ Cu moar
tea pre moarte călcând", 
mii de deveni, asemeni 
milioanelor de români or
todocși au fost împreună 
în biserici. Mai mult ca 
în alte momente, oamenii, 
de la oopii la moșnegi, 
simt nevoia să fie împre
ună., să retrăiască bucuria 
evenimentului petrecut a- 
cum aproape 2000 de ani. 
Chemării preotului ,,Veniți 
să luați lumină!" îi răs
pund credincioșii cu spe
ranța iluminării interioare, 
a reînvierii spirituale.

După o primăvară, care

mină de la Cel ce a fost 
și este Lumina Lumii, 
ne.am întors acasă mai 
buni, mai înțelepți. Am 
prelungit această stare și 
în zilele de Paști, o vom 
face și in cele ale Săp
tămânii Luminate. Si bine 
ar fi dacă am face-o în
totdeauna.

In biserici, ori de-a 
dreptul în stradă, ascul
tând slujba la difuzoare, 
sau în fața micilor ecrane, 
ortodocșii au trăit cu c- 
moție clipa de la miezul 
nopții, momentul luării 
de lumină, hotar între 
viață și moarte. Prin 
jertfa sa. Iisus ne-a izbă-

tn 
Paști 
tățean este, fostul 
narh al României 
B a poposit pentru câteva 
minute și la Deva. Ga u- 
nul care din anii copilă, 
riei, la școală, privea cu 
ochi uimiți portretele în
gemănate pe peretele din 
spatele catedrei ale Rege
lui și Mareșalului — con
ducătorul statului — am 
dorit să 1 văd „pe viu", 
singura dată în viață, pe 
fostul monarh.

Lume multă pe platoul 
din fața Casei de Cul
tură, de_a lungul vechiu.. 
lui centru al orașului. Mult 
tineret.
mea. 
cută, 
puțin 
menii 
trecutul monarhic al Ro
mâniei ce au învățat la 
istorie. O „istorie" prefa
bricată. Un singur ade
văr nu s-a putut ocoli, 
nici prefabrica. Sub Carol 
0 — domnitor al Romă-, 
niei devenit apoi rege — 
s-a obținut independența 
de stat a țării. Sub Fer
dinand I s-a desăvârșit 
România Mare; cu mo
narhia în fruntea unui 
popor dăruit de Dumne
zeu cu vitejie, simțul ospi
talității și răbdare. Căci 
neam răbduriu ca ro
mânii — mai rar. Dar a- 
ceasta este istorie. Oaspe
tele de câteva minute al 
devenilor este istorie vie. 
Așa se explică prezența 
atâtor oameni in piațeta

LUNI, REGELE

mo- 
Mihai

Puțini de vârsta 
Tn așteptare se dis- 
se comentează. Cel 
90 Ia sută din oa_ 
aceștia știu despre

MIHAI I A FOST
OASPETELE

DEVEI

din centrul vechi 
traseu. Așa și prin 
zitate.

Fostul monarh a 
s-a oprit, a salutat 
țimea, a plecat, 
cei 
prezenți în piață momen
tul s-a consumat imediat 
după ce l-au văzut, 
când prin cordonuj 
„Am văzut — putem ple
ca", și în piață ^mulțimea 
se rărește. „Cine plătește 
toată organizarea asta?“ 
— întreabă și se întreabă 
cineva. Care organizare ? 
La capitolul acesta ne-am 
dât și acum cu stângul 
în dreptul.

Mă înscriu în 
care se revarsă 
adăpostul caselor, 
întreabă un puști, 
aia monarhie?". „Tați" — 
să fi trecut cu puțin de 
35 de ani — nu răspunde. 
Copilul mai întreabă o 
dată apoi tace. Poate cu 
nici „tati“ 
monarhia, 
știe?

și pe 
curio-

venit, 
mul- 

Pentru 
mai mulțl dintre cei

FOTBAL

a semănat mai curând 
a iarnă, Noaptea de În
viere a venit ca o bine
cuvântare pentru deveni. 
A fost caldă și fără 
ploaie, ceea ce a făcut ca 
bisericile să fie neîncăpă
toare încă înainte de 
miezul nopții. C-u acea 
stare de liniște și bine 
interior pe care- ți-o dă 
participarea efectivă la o 
slujbă religioasă, cu

vit de întunericul păcate
lor iar prin înviere nc-a 
redat speranța. De aceea 
bucuria care ne inundă 
sufletele in această noapte 
este atât de marc. De o- 
ceea întorși acasă cit Sfin
tele Paști, ciocnim un ou 
roșu, spunându-ne cu bu
curie; „Hristos a înviat.'" 

„Adevărat a înviat

nu
De

ION

tre. 
viu.

„râul" 
către 

„Tați, 
ce-i

știe ce c 
unde să

CIOCLEI

Am plâns atunci, 
fi acum../1

Cel mai în vârstă dintre 
locuitorii Devei, prezent în 
Piața Victoriei pentru a-l 
întâmpina pe Regele Mi
hai, a fost dl. Ion O- 
prescu, de 95 de- ani, fost 
inginer la Calea Ferată.

DL Oprescu spunea re
porterului: ,,M-am bucu
rat că a venit regele. A- 
cum 50 de ani, eu 
însoțit trenul regal - 
plecarea din țară), 
plâns atunci;

am 
(la 

Am 
și-acum

DIKECȚtl GENERALA DE MUNCA ȘI 
PROTECȚIA SOCIALĂ HUNEDOARA — 

DEVA

Organizează cursuri de calificare — reca- 
Iii i ca re pentru șomeri în următoarele meserii:

o, zidar — tcncuitor; 
b zugrav — vopsitor;
c) finisor — finisaje uscate;
dl instalator sanitare — termice.

După 
fi angajați 
minată, în

terminarea 
eu contract 
cadrul S.C.

acestor cursuri, absolvenții vor 
de muncă pe perioadă nedeter- 
ASAR CONSTRUCT S.R.L. DEVA

plâng

bucurie, 
multe ori

Am 
cu 

cale ș»

plâng de 
vorbit de
el. Reparam linia de 
ferată între Săvârșin 
Vățrădia. Dânsul mergea
la Aeroport la Vărădia 
zilnic. Astăzi (28 aprilie, 
n.r.) i-am spus că am 
dat mâna și cu moșuZ său, 
cu Regele Ferdinand, în 
1923, când s-a inaugurat 
linia ferată Arad — Ora
dea".

Un om a fost cu ade
vărat fericit, luni, 28 a- 
prilie. li dorim toate cele 
bune. (S.B.)

VIORICA ROMAN

Noaptea dc înviere. Un brâu de lumina a înconjurat Catedrala Sfântul Ni- 
colac din Deva. Foto ANTON SOCACI
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Iepurașul la poarta celor 
suferinzi

Asociația Ilandicapați- 
lor Neuromotorî — zona 
Deva, în colaborare cu 
Secțiunea de tineret și 
Consiliul său județean 
— au organizat o întâlnire 
a Iepurașului cu aproxi
mativ 40 de tineri și copii, 
membri ai asociației. La 
realizarea acțiunii, mai 
exact a părții sale lite
rare, a participat Biblio
teca Județeană „Ovid 
Densușianu" Deva. Dnelc

bibliotecare Olimpia Bog
dan și Mya Goschler au 
prezentat legende și poezii 
legate dc obiceiurile dc 
Paști.

Studentul la teologie Si- 
mion Condur, prin dis
cursul său, a dat o dimen
siune religioasă întâlnirii. 
La crearea atmosferei e- 
moționante a Sărbătorii Ie
purașului au contribuit 
cântecele interpretate de 
Maria Roșea, Simion Con

dur, Eugenia Codrea și 
Mioara Morari. Prin bună
voința sponsorilor — S.C. 
Universal S.R.L. Ulpia, 
S.C. D <fc Miela Impec 
S.R.L., S.C. Coca - Cola. 
Filiala Deva, S.C. Conserv 
Impex S.R.L., S.C. Snack- 
Bar Majestic Deva — cei 
prezenți au fost serviți cu 
sucuri, prăjituri șl alte 
dulciuri. De la Iepuraș 
au primit în dar jucării, 
tricouri, portocale și dul
ciuri. (ELISABETA BE- 
REY, MARIUS BOLDOR. 
A.II.N, Deva).
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0 sărbătoare a speranței CURSUL VALUTAR
colului trecut. Ea a fost 
reprimată cu duritate, 
ceea ce a determinat ca 
Internaționala Socialistă 
să hotărască după anul 
1900 ca ziua de 1 mai 
să fie comemorată în 
fiecare an. După primul 
război mondial, la in
tervenția Partidului So
cial — Democrat, această 
zi a început să fie săr
bătorită și la noi în țară.

Indiferent de schimbă
rile și opțiunile politice, 
1 Mai continuă să fie 
sărbătorit și astăzi. Pen-

Dc-a lungul unui secol 
s-a încetățenit tradiția 
ca ziua de 1 Mai să fie 
și să rămână o sârbă 
toare. Și nu una ca ori
care, ci aceea care s-a 
numit și continuă să se 
numească a muncii. Ziua 
în care ea se aniversează 
face ca această sărbătoare 
să fie și a primăverii. 
Dar mal presus de toate 
ea este a oamenilor tru
ditori.

Sărbătoarea de care 
vorbim astăzi își are Sor
gintea în greva muncito
rilor americani din Chi
cago de la sfârșitul se-
* / MM « » MMV • 9K9^ 9 MM 9

29 APRILIE 1997
• 1 dolar SUA 7088 lei
• 1 marcă germano 4094 Ici
• 100 veni japonezi 5594 Ici
• 1 liră sterlină 11524 Ici
• 1 franc elvețian 4811 lei
• franc francei 1214 Ici I
• 100 lire italiene 413 leii

Cursurile incluse în această listă au la bază
să efec- 
listă nu 

in iran-

cotații ale societăților bancare autorizate 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
implică obligativitatea utilizării cursurilor 
.zacții efective de schimb valutar și înregistrări con
tabile.

I
♦

Izugrav — vopsitor pot fi selec-Pentru 
‘ ționate și

Informații și înscrieri se pol lua dc ia Direcția Ge- 
. jțnerală dc Muncă și Protecția Socială Hunedoara — 

Deva, Serviciul calificări —- recalificări șomeri. (O.P.)

meseria de 
femei.

I
(Continuare în pag. a 2-a)
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Următorul număr al ziarului nostru I
va apărea sâmbătă, 3 mai a.c.

• • • e • ■ • I» • ■ • - * »

X
ol



I—ir—ir—ia r~noar~ir7iaCToacj[

Ca-ntotdeauna, 
non - stop

De Pașii, ne-au luat 
lumina

învierea Domnului nos
tru Ijsus Hristos aduce 
de fiecare dată în sufle
tele a milioane și milioane 
de oameni bucurii, speranțe 
în biruința luminii asu
pra întunericului, a vieții 
asupra morții, într-un trai 
mai drept și mai bun. 
Aceste sentimente au să
lășluit și in suil.tele și 
cugetele devenilor care 
au sărbătorit Paștele din 
acest an cu ouă roșii, co
zonac și cu multe alte 
ibunăități. lângă care au 
așezat băutura preferată. 
Numai că bucuria, mai 
ales, a fost tulburată de 
un eveniment ce a avut 
loc în viața municipiului 
și anume întreruperea cu
rentului electric. Faptul 
acesta s-a întâmplat prima 
dată chiar în vreme ce 
oamenii urmăreau — prin

F.R.E. DEVA — HUNEDOARA ’
IȘI CERE SCUZE I

Venite într-un moment cum nu se poate mai | i 
nepotrivit, cele două pene de curent ce au întunecat, I 
la propriu, Sărbătoaiea eașteiui. au stârnit un val 
de nemulțumiri în rândul populației afectate. Discu
tând despre aceste evenimente nedorite, dl. ing. 
Cornel Cazan, director al F.R.E. Deva — Hunedoara, 

Ia ținut ca în numele filialei pe care o conduce să 
prezinte scuze beneficiarilor afectați. Interlocutorul 
a făcut totodată un apel la obiectivitate, atunci când 
se iau atitudini față de cele întâmplate. Cauza ce
lor două defecte s-a datorat, în primul caz, unui I 
cablu de alimentare defect al unui post de transfor- ■ 
mare C.F.R., în timp ce a doua defecțiune, cu mult | 
mai gravă și mai greu de depistat, s-a datorat de- ■ 
fectării unei faze a unui întrerupător de 20 kv în | 
stația de transformare ,.Decebal“ ce alimentează ju- ■ 
mătate din oraș. |

Î — „Referitor la cele întâmplate vreau să spun căi
nu ne declinăm responsabilitatea până în punctul I 
în care buna organizare, disciplină și pregătire lasă I 
locul jocului nefast al întâmplării. De aceea, fac un I ' 
apel la obiectivitate, spunând că din momentul, I 
imprevizibil, al producerii inc.dentelor. oamenii noștri, I 
pe echipe, au început manevrele menite să depisteze I 
cauzele avariilor pe frontul larg al rețelei electrice • 
orășenești ce seamănă. în complexitate, cu placa d'* 1 I 
bază a unui televizor. S-a lucrat sub presiunea tim- * 
pului, sub presiun a tele oanelor care cădeau cascadă I 
peste dispecerul de serviciu, dându-se prioritate re- !

tru că dincolo de 
orice, munca a fost, este 
și va fi la mare preț. 
Tocmai de aceea ea este 
sărbătorită. Iar atunci 
când se aniversează 
într.un început de pri
măvară cum este cel 
din acest an. sărbătoarea 
nu poate fi disociată de

8medierii în cel mai scurt timp a defecțiunilor. Nu. | 
I mai cine cunoaște munca noastră știe cât este de I 
! dificil și ce fler deosebit trebuie să existe pentru I 
la da la lumină defectele apărute pe traseele ne-1 
j văzute ale fasciculelor de electroni", a declarat dl. I 
|| Cazan. ■
Iln încheierea discuției, prezentată aici succint, I 

dl. Cazan a precizat că RENEL și implicit F.R.E. • 
IDeva — Hunedoara nu - suferă de insensibilitate la I 

dorințele beneficiarilor încercând chiar și atunci ■ 
Icând întâmplarea vrea altfel, să minimalizeze nea-1 

junsul creat dând cât mai repede verde fluxului ! 
Ide energie, marcă a civilizației la fine de mileniu. I 

(a.s.) :

j

ț

0 sărbătoare
(Urmare din oag I) 

intermediul Postului De- 
vasat Plus — slujbă în
chinată Învierii Domnuiui 
ce a avut loc la Catedrala 
Sfântul Nicolae. A doua 
oară în prima zi a sfin
tei sărbători seara, cu pu
țin înaintea căderii întu
nericului. Faptul i-a mi. 
rat pe mulți oamenj, mai 
aies ca vremea era foarte 
frumoasă, nu bătea nici 
o pală de vânt. Unii au 
rus mana pe telefon și 
au sunat la Dispeceratul 
I.R.E. Le-a răspuns pe un 
ton de harță (!) dispece
rul iar mai târziu robo
tul?! Întreruperea energiei 
electrice și refuzul de a 
vorbi cu consumatorii i-au 
indignat pe cetățeni și 
i_au împins pe unii cu 
mintea până acolo încât 
să considere gestul ca o 
sabotare a sfintelor Paști. 
(Tr.B.)

a speranței j
In ț

m-
con-
Zilei
avea

speranță, de gând 
mai bine, (V.N.)

•ir i
PSM, PRM, Vatra Româ- J 

nească. Liga Pensionarilor, ' 
Fundația Muncii vă 
vită la manifestările 
sacrate sărbătoririi 
de 1 Mai, care vor 
loc la Casa de Cultură 
a Municipiului Deva, în

I

1 t
U fVIUIIlVtfJIWIUt LZCVU, III 1
ziua de 1 Mai, ora 17,00. ț

Ca de obicei, la telefoane 
s-a lucrat non-stop, în_ 
cercându.se — cum spunea 
dna Iulia Voinea, să se 
acopere , serviciile în cele 
două zile de sărbătoare 
cu personal mai puțin. Au 
răspuns apelurilor noastre 
la 921, 931 — în ziua de 
Paști — dnele telefoniste 
Dana Iacob. Ana Maria 
Cioroianu, Elena Șerbă- 
nescu, Olivia Biriș, Lu
ciana Coli. Iuliana Iovan, 
Snjaranda Curtean. Soli
citate au fost și serviciile 
internaționale, prin noua 
centrală Alcatel. Au făcut 
legătura între oameni a- 
flați la mii de km de
părtare dnele Dorina Copil, 
Kașler Ghizela. Ana Oai_ 
dă, Ionelia Murariu. Edith 
Marian, xjUcica Ionel, dar

Târguri în luna mai
în luna mai a.c., în ju

dețul Hunedoara, târgu
rile de mărfuri și animale 
se vor desfășura astfel; 
Pui — 1 mai; Mintia — 
3 mai; Simeria — 3 și 
17 mai, Hațeg — 5 mai; 
Dobra, Streisângeorgiu — 
6 mai; Șoimuș — 10 mai;

JOI, 1. 05.MIERCURI, 30 APRILIE
l C TVR1 )
i

1 6,00 România: ora 6 fix!;
8,20 Alaska Kid (s); 9,15
Santa Barbara (r); 10,00

' Știri; 10,05 Videolexicon; 
ț 11,05 Melodii de neuitat; 
; 11,40 Orizonturi culturale;
112.00 Știri; 12,05 Andrea

Celeste (r); 12,55 Amintiri 
despre Țara Lalelelor; 13,05 
D.a.; 13,30 Scena (r); 14,10 

l Muzica pentru toți; 15,00
TVR Cluj-N.; 16,00 De la 

' o zi la alta (mag.); 16,35 
| D.a.; 17,00 Știri; 17,10
| Gesturi mici pentru oa

meni mari; 17,40 Mag. 
sportiv; i8,30 Alo, tu a- 
legi! (eni. muz.); 19,05 
Reflector; 19,30 Jurnal; 
19,55 Fotbal. Preliminariile 
C.M.: România — Irlanda 
(d); 21,50 Hotărâre de 
divorf (dramă); 23,05 Jur. 
nai; 23,25 Secolul XX.

c TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,30 D.a.;

9,00 Ora de muzică; 10,00 
Lumină din lumină (r); 
11,00 Lumea altfel decât 
o știm (do); 12,50 Punct 
de întâlnire; 13,10 Sa
vannah (r); 14,00 Transfo- 

î

și prin 991 telefonistele 
Liliana. Gheigheș, Maria 
Iosivuț, Csany Carola, Lia
na Avram, Raveca Rotaru, 
Eugenia Nădăștean, An
gela Naciu.

Telegramele și manda
tele telegrafice au fost 
transmise — cum am a- 
flat de la dna Smaranda 
Vladimirescu, șefa de te
legraf de la Centrala D.J. 
Tc.. în prima zi de Paști, 
de către dnele Daniela Ne- | 
delcu, Viorica Micușan, , 
Elena Medrea. Elena Mun- | 
tean iar a doua zi, în 28, 
de dnele Zoița Muntean, Mi- 
nodora Stancu, Eugenia 
Ionescu, iar în al treilea 
schimb Viorica Micușan. 
Prin personalul telegrafu
lui s-a asigurat și distri- , 
buirea cazurilor deosebite 
în teritoriu. (E.S.) I

Sarmizegetusa, Gurasada
11 mai; Uricani — 16 

și 30 mai; Băcia — 17 
mai; Hunedoara — 20 și 
23 mai; Zam — 21 mai; 
Ilia — 23 mai; Geoagiu 
— 28 mai; Săcărâmb — 
30 mai; Rapoltu Mare — 
30 mai. (C.P.)

câtor (r); 14,30 America 
sălbatică (r); 15,00 D.a.;
15.30 De lingua latina; 
16,00 Recital J. Halliday; 
16,20 Top Model (s); 17,10 
Tribuna partidelor parla
mentare; 17,35 Șeicul (s);
18.30 Em. în Ib. maghiară;
20,00 Arte vizuale; 20,30 
Ziua de mâine; 21,00 7
zile — 7 arte; 21,05 Credo; 
22,05 TVM. Mesager;

[PRO - Tvj
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9.45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 Forja dra
gostei (r); 11,15 Spitalul de 
urgenja (s); 12,00 Accapulco 
Heat (s); 12,55 Știri; 13,00 
Râsete în delir (co); 14,35 
D.a.; 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștii 
(s); 16,45 Forfa dragostei 
(s); 17,30 Robocop (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi (cs);
19.30 Știri; 20,00 Someone 
Else's Child (f); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viata ea în filme (s); 23,00 
Știri; 23,45 Fată-n față 
cu llie Șerbănescu; 0 25 
Sport la minut.

I De mâine j
! Liceul.de Artă din i
i Deva devine Liceul > 
! „Sigismund Toduță“ i
î începând cu 1 mai a.c., Liceul de Artă din Deva | 
Iva purta numele primului doctor în muzică din Ro- * 

mânia, personalitate de o copleșitoare complexitate || 
J în viâța muzicală a tării — Sigismund Toduță (năs- • I cut în Simeria, la 17 mai 1908). După aproape trei | 
' ani de când a fost făcută prima propunere din « 
I partea liceului (reînnoită anul trecut), prin adresa | J nr. 27302/1997, conducerea Ministerului învățămân- « I tului aprobă atribuirea numelui de Sigismund To- I 
» duță începând cu data de 1 mai 1997. Festivitățile , 
| prilejuite de acest eveniment se vor desfășura si- l 
» multan cu comemorarea maestrului Sigismund To- J 
| duță. (G.B.)

CASATORII
Dna Crîna Coșobea, de 

Ia Biroul stării civile din 
cadrul Primăriei munici
piului Brad, ne_a informat 
că, de la începutul acestui 
an, aici au fost oficializate 
23 căsătorii până la prin
derea Postului Sfintelor 
Paști. Ultima pereche de

CREȘTE NUMĂRUL INCENDIILOR!
. Un fapt ce ar trebui I să dea de '’ândit fiecă- 
Iruia dintre noi: crește 

continuu numărul incen- 
idiilor! Numai în tri

mestrul I al acestui an, 
| pompierii hunedoreni au 
; intervenit la 55 de in

CANTENA 1]

7,00 Știri/Rev. presei; 
7,15 Văduva (r); 10,20 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații 
străzii (s); 13,00 Dincolo de 
realitate (s); 14,00 Știri; 
14,20 Nash Bridges (r); 
15,10 Sparks (r); 16,00 Lu
mină călăuzitoare (s); 17.00 
Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,30 
Toiul despre Guvern; 19.30 
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea a. 
facerilor; 21,30 Tentațiile 
unui călugăr (f.a.); 23,15 
Milionarii de la miezul 
nopții; 0,30 Kassandra (s).

(PEVASAT+l
10,00 Obiectiv (r); 10,15 

Documentar; 11,15 Film 
artistic (r); 13.15 Videotex!; 
19,00 Obiectiv; 19,15 Do
cumentar; 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Top 10; 22,00 
Film; 23,30 Obiectiv (r); 
23,45 Videotext.

tineri care au spus un 
hotărât „Da“ în fața o- 
fițerului, a nașilor și a 
rudelor a fost dra Nlcu- 
lina-Ioana Anca cu dl 
Mihai Balașa ambii din 
Brad. Tuturor tinerelor 
familii le adresăm urarea 
„Casă de piatră" și copil 
frumoși. (Al.J.).

cendii. Acest lucru !n- » 
seamnă cu 14 mai multe | 
decât în aceeași peri
oadă a anului care a | 
trecut. De remarcat fap- J 
tul că, în tot anul 1996, ■ 
în județul Hunedoara au ' 
avut loc 179 de incendii. î 
(V.N.) I

8,00 Challenge (s); 8,30 
Fră|ia dreptății (f); 10,00 
Safari (do); 10,30 Muzica 
rock; 11,00 Challenge (s);
11.30 Dublu impact (f);
13,15 Safari (do); 13,45 
Videotext; 17,05 Dulce 
ispită (s); 18,00 Desene; 
18 30 Safari (do); 19,00
Când inima așteaptă (s);
19.30 Farmacia de gardă
(s); 20,00 Un act de ne
iertat (f); 21,30 Maeștrii 
cascadori (do); 22,30 Ca
mera ascunsă (s); 23,00
Apărătorii (f); 0,30 Film 

erotic; 1,30 Videotext.

VINERI, 2. 05

7,05 Dulce ispită '•);
8.30 Desene; 8,35 Safari 
(do); 9,00 Când inima aș
teaptă (s); 9,30 Farmacia 
de gardă (co); 10,00 Un 
act de neiertat (f); 11,30 
Maeștrii cascadori (do); 
12 30 Camera ascunsă (s); 
13,00 Apărătorii (f); 14,30 
Videotext; 17,05 Dulce 
ispită (s); 18,00 Desene 
animate; 18.30 Tavernele 
lumii; 19,00 Când inima 
așteaptă (s); 19,30 Far

macia de gardă (s); 20,00 
Vânătoare în numele jus
tiției (f); 21,30 Maeștrii 
cascadori (do); 22,30 Bri
gada de șoc (s); 23,00 Film 
artistic.

• • •

Ztar editai de CA&A DE PRESĂ Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculatS la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscale 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA. președinte (redactor șef); T1BERIU ISTRATE, vicepreședinte (redactor sef adj.); 
SABIN CERBU. MINEL 3ODEA. NICOLAE TÎRCOB. membri.

Adrese 'edactie, : 2700 — Deva. str. I Decembrie, nr. 35. județul Hunedoara. Telefoane s 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); Faxt 218061. 
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1i Astă seară, începând de 
* la ora 20 se desfășoară 

> | cea mai importantă par- 
|« tidă de fotbal din cadrul 
| grupei a VIII.a a preli- 
J minariilor Campionatu- 
I lui Mondial de fotbal (ce 
J va avea loc anul viitor la 
I Paris), dintre România și 

Irlanda, pe bună drepta- 
g te cel mai redutabil ad. 
| versor al tricolorilor, ca- 
* re ne-a opus și altă dată 
I o dârză rezistență.

Ai noștri au reluat pre. 
| gătirile in vederea aces- 
« tei impozante partide vi- 
| neri la Săftica, in ajunul 
• sărbătoririi Paștelui, an. 

> trenorul Anghel Iordănes-

Azi, în preliminariile CM

cu fiind împreună cu tri
colorii și de Sfintele săr. 
bători pregătindu-se cum 
se cuvine în vederea con
fruntării de azi. Întregul 
lot de 21 de jucători a 
răspuns „prezent* la ape. 
Iul generalului: Stelea, 
Stângaciu, Prunca — D. 
Petrescu, Prodan, Doboș, 
Ciubotariu, Papură, Sely- 
meș, Contra — Hagt, Gi- 
că Popescu, D. Muntea.

nu, Filipescu, Rotariu, 
Denis Șerban, Gabi Po
pescu — V. Moldovan, Ad. 
llie, Vlădoiu, Craioveanu. 
Din păcate, nu toți jucă
torii au fost valizi: Gică 
Popescu se afla în cea 
de.a 12 zi de tratament 
după o accidentare (nu a 
jucat nici în partida sus
ținută de Barcelona), iar 
Craioveanu, Prodan, A- 
drian llie și Vlădoiu a.

cuzau și ei diferite trau- | 
matisme pentru vindeca- « 
rea lor urmând tratamen. I 
tul prescris de medicul e- ' 
chipet. După un program I 
de refacere au urmat an- J 
trenamenteie (unele) cu i 
porțile închise, pregătiri. { 
le au continuat luni și » 
marți. Duminica întregul I 
lot a vizionat un specta- • 
col de revistă, iar pentru | 
azi aveau prevăzută o » 
plimbare la Snagov. |

Adversarii tricolorilor * 
au sosit de luni la Bu. I 
cur ești și au tras la „In- ; 
tercontinental". Meciul va i 
fi transmis la TVR 1, de I 
la ora 20,00. J

țșl " DIVI
REZULTATELE ETAPEI DIN 26 APRILIE : 

Minerul Teliuc — Minerul Livezem 1—1; Minerul 
Ghelari — Minerul Amnoasa 2—0; Favior Orăștie — 
C.F.R. Marm. Simeria 3—1: Utilajul Petroșani — 
Casino Iha (amânat); A.S.A. Aurul Brad — Constr. 
Hunedoara 1—0; Minerul Bărbăteni — Victoria Că- 
lan (amânat); Jiul Petrila — Metalul Crișcior 2—3 ; 
Minerul Șt. Vulcan — Dacia Orâștie 1—1.

I
REZULTATELE ETAPEI DIN 26 APRILIE:

. A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara 2—2; Mi- » 
naur Zlatna — Dacia Pitești 1—1; Inter Sibiu — E- 
lectroputere 1—0; Gloria Reșița — C.F.R. Cluj 2—1; l

i Min. Motru — U.T. Arad 2—0; ARO C-lung — Gaz * 
. Metan 1—0; Apullum A.I. — C.S.M. Reșița 1—3; F.C. » 
, Maramureș — C.F.R. Timișoara 4—0; Unirea Dej — 1

Olimpia Satu Mare 1—2. I.

VEGA DEVA — FC VÂLCEA 2—1

Scorul nu reflectă superioritatea 
devenilor

I 
I

CLASAMENTUL *
1. C.S.M. Reșița 27 18 4 5 45—23 58f
2. Electroputere 27 15 6 6 39—17 51 r3, Unirea Dej 27 12 7 8 40—29 43 l
4. Gaz Metan 27 11 8 8 24—18 41 1
5. Minerul Motru 27 12 5 10 31—32 41*
6. Olimpia S. Mare 27 13 0 14 47—39 39*

i 7- Dacia Pitești 27 11 5 11 37—35 38 »
8. ARO C-lung 27 12 2 13 27—29 38 1
9. Inter Sibiu 27 9 7 11 29—29 37 1

10. F.C. Maramureș 27 10 6 11 36—37 36*
11-12. Corvinul Ild. 27 1(1 6 11 31—32 36»

i A.S.A. Tg. Mureș 27 10 6 11 31—32 36»
13. C.r.R. Cluj 27 10 5 12 31—33 35 t
14. U.T. Arad 27 11 2 14 33—44 35 1
15. Gloria Reșița 27 9 7 12 27—40 34*

♦ 16. Apullum A. Iulia 27 11 0 16 30—43 33 *
J 17. Minaur Zlatna 27 8 6 13 32—43 29 »
1 18. C.F.R. Timișoara 27 6 6 14 23—38 24 t

1 ETAPA VIITOARE (3 mai) : C.F.R. Cluj — Mi- * 
ț naur Zlatna; Dacia Pitești — Inter Sibiu; Electropu- * 
« tere — A.S.A. Tg. M. ; Min. Motru — Gloria Reșița; Ș 
«Gaz Metan — F.C. Maramureș; Corvinul — ARO» 
I C-lung; U.T.A. — Olimpia S.M. ; C.S.M. Reșița — 1 
î Unirea Dej; C.F.R. Timișoara — Apullum A. Iulia. I « »

Deci, se poate ! |
AS A TG.-MUREȘ — CORVINUL 2—2 I

I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
î

lată că atunci când se 
vrea cu adevărat Corvi- 

1 nul poate recupera pune 
■ teZc pierdute cu ușurință 
, pe prooriul teren!
I După insuccesele de a- 

casă (0—0 cu Gloria Re- 
' șița in etapa a 24-a, și tot 
1 cu 0—0 cu Inter Sibiu in 
, etapa a 26—a), la Târgu 

Mureș hunedorenii au reu-
' șit un scor prețios, sin

gurul punct câștigat aici 
le.a frânat, cât de pu-

- țin, alunecușul pe „tobo
gan". Important este ca 
de această dată Corvinul 
a spart gheața și a reu
șit să înscrie două goluri 
prețioase ceea ce nu mai 

, izbutiseră din etapa a
22-a când la Hunedoa
ra au invtns cu 3—0 pe

1 CFR Cluj. Deci in patru
‘ etape (două acasă, două
, în deplasare) Corvinul nu

a putut înscrie nici un 
Îgol La Târgu Mureș, au 

înscris Păcurar din lo
vitură de la 11 metri si 
M. Dăscălescu care în 
prima repriză a mai tri
mis o data mingea în ba. 
rA'

1/ată șl formația aliniată 
de CORVINUL la Târgu

Mureș: Lobonț, Haidiner, i 
Sterean, Cireș, Petroesc, * 
Mocioi, Costăchescu, Pă-* 
curar, M Dăscălescu, Cio- « 
rea, Jilăveanu.

Să sperăm că hunedo-1 
renii și-au revenit, că de * 
acum încolo fiecare meci * 
din cele 7 etape ce au» 
mai rămas până la sfârși, i 
tul campionatului va fi I 
abordat cu toată respon- ț 
sabilitatea. Trebuie rea-t 
dusă încrederea în rânau-l 
rile jucătorilor ce pot 
mult mai mult față de ce I 
au realizat până acum. Saț 
nu uităm că in aceeași T 
componență, echipa reuși-» 
se Za un moment dat sâ» 
se claseze aproape de £ 
vârful clasamentului, să | 
bată Za poarta promova 
rii! Să reținem că in trr.» 
motoarele partide pe te-» 
ren propriu nu se mai» 
poate pierde nici un punct l 
dacă se vrea ca hunedo-; 
renii să nu ajungă în sub. î 
solul clasamentului! Că e* 
foarte greu să se întoar-» 
că cu puncte de la FC» 
Maramureș, Unirea Dej . 
sau CSM Reșița... Deci, . 
acasă, numai victorii!

I
I 
I
I

Meci viu dtspuiat, în care oaspeții, printr-o ex
celentă așezare in teren, au oprit deseori atacurile 
gazdelor, ce alternau pe ambele laturi ale terenului. 
Semnalul unor acțiuni incisive ale înaintării devene 
a fost dat in primul' minut de joc, când Popa s-a 
lansat pe dreapta intr-o cursă solitară și după ce 
a depășit doi apărători vâlceni a centrat la Danciu, 
care „dintr-una“ pasează lui Rădos și acesta reia ful
gerător, dar peste bară ’ In min. 5 asistăm la un 
gest nesportiv al năbăaăiosului Chircuș ; flancat de 
Berindei, vâlceanul se aruncă jos, țipând in gura 
mare că a fost lovit (!!), arbitrul îi sancționează 
nesportivitatea cu un cartonaș galben (deși el încer
case să-l și lovească pe Luca/. Devenii se mențin 
mereu in atac și în minutele 12 și 30 Rădos și Popa 
au fost foarte aproape de got. in min. 32 Chircuș 
(mereu pus pe harță) îl faultează din nou pe Berin
dei și vede „galbenul", ceea ce i-a atras eliminarea 
din joc. Și golul ce „plutea" in aer vine in min. 42, 
când, după o jază „fierbinte" în careul oaspeților, 
in care Rădos și Răducănescu puteau marca, mingea 
ajunge din 
tri, și reia 
Fier : 1—0. 
tribună, ce 
voriților lor . 
tuZ 45, după o lovitură de colț executată de Fartuș- 
nic.

In repriza a doua, după presiunea exercitată de _ 
Vega și ocaziile create la poarta adversă, se punea | 
doar probiema scorului. Nu a fost insă așa. Cu toate ~ 
fazele palpitante la poarta vâlcenilor (a fost și o 
bară in min. 60, la mingea șutată de Luca), devenii 
n-au reușit să mai înscrie. In schimb, oaspeții, la 
o lovitură liberă de la aproape 35 de metri, execu
tată de Ghiță (era al doilea șut pe poartă al oaspe
ților in repriza a Il-a>, înscriu pe lângă portarul de- 
vean, prompt admonestat de spectatori.

VEGA DEVA : Rahoveanu, Fartușnic (65 Oacheș), 
Tănasă, Voinea, Berindei, Popa, Danciu (64 Stan), 
Luca, Răducănescu (46 D. Gabriel), Rădos, Covaci.

nou la Rădos, aflat pe linia de 16 me- 
balonul printr-o piruetă in poarta lui 

Golul înflăcărează excelentul pubtic din 
aplaudă de fiecare dată realizările ja- 
și Danciu înscrie un nou gol, in minu-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

REZULTATELE ETAPEI DIN 27 APRILIE: Petr. 
Țicleni — Petr. Videle 4—3; F.C. Drobeta Tr. S. — 
Min. Mâtâsari 2—0; Mini. Certej — Mine-Ral Rovi- 
nari 5—3; Vega Deva — F.C. Vâlcea 2—1; AJS. Pa- 
roșeni — C.S. Olt 2—1; Min. Lupeni — Min. Urh 
câni 3—1; Petr. Stoina — Parângul Lonea 4—2 ; Min. 
Berbești — Min. Anina 2—0; Dacia Pitești — Termo 
Tr. S. 1—0; F.C. Alexandria — Metalul Bocșa 1—0.

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

— D. Pitești; Termo — Alexandria; Videle — Bocșa.

1 CLASA M E N T U L 11 1 F.C. Drobeta Tr. S. 28 18 6 4 61—25 6011 2. Vega Deva 28 19 3 6 62—38 601 3 Minerul Certej 28 16 0 12 54—41 481 4. Dacia Pitești 28 14 5 9 40—23 47
1 5* Parângul Lonea 28 14 2 12 57—51 411 6. Minerul Uricani 28 13 4 11 54—17 431 7* C.S. Olt ’90 28 13 6 9 45—34 42I 8. Petrolul Stoina 28 13 3 12 54—46 421 9' Minerul Mătăsari 28 13 3 12 43—39 42
■10. Minerul Berbești 28 13 2 13 46—47 41Iu. Minerul Lupeni 28 12 3 13 38—47 39
■ 12. Petrolul Videle 28 12 2 It 35—47 38
113. Minerul Anina 28 11 4 13 44—41 37!14- Mine-Ral Rovinari 28 12 l 15 38—50 37
115. Petrolul Țiclcni 28 11 3 13 45—50 36
■1S. F.C. Vâlcea 28 10 3 14 32—17 33 !|
I17' A.S. Paroșeni 28 9 3 16 30—47 30 1
■18. Termo Tr. Sev. 28 8 5 15 27—45 29 II
■19. Metalul Bocșa 28 9 2 17 32—55 29 ■I 20. F.C. Alexandria 28 8 4 16 24—39 28 n1 ETAPA VIITOARE J Petr. Țicleni -- Drobeta; J1 Mine-Ral — Vega Deva; M. Mătăsari — Certej; 1
" Vâlcea — A.S, Paroșen Olt — M. L jpeni; Uneam J
1- Petr. Stoina; Parângul — M. Berbești; M.

* 
J 
ț

< j

iIi

* i
11
!

*

J
1

I

!

— Favior

CLASA MEN T U L
1. A.S.A. Aurul Brad 25 18 6 1 67—15 60
2. Favior Orăștie 25 13 6 6 51—29 45
3. Victoria *90 Călan 24 13 3 8 45—23 42
4. Minerul Teliuc 25 12 5 8 30—21 41
5. Minerul Șt. Vulcan 25 12 5 8 46—37 41
6. Minerul Ghelari 25 12 4 9 38—30 40
7. Constr. Hunedoara 25 11 5 9 28—25 38
8. C.F.R. 1Marmosim 25 11 4 10 34—37 37
9. Minerul Amnoasa 25 9 9 7 26—30 36

10. Metalul Crișcior 25 8 6 11 30—42 30
11. Jiul Petrila 25 7 8 10 32—53 29
12. Dacia Orăștie 25 7 7 11 42—42 28
13. Minerul Bărbăteni 24 8 3 13 46—42 27
14. Casino Ilia 24 7 4 13 28—43 25
15. Minerul Livezeni 25 5 6 14 24—48 21
16. Utilajul Petroșani 24 2 6 16 17—67 12

Iliamai) :Casino
— Min. Ghelari; Min. A-

ETAPA VIITOARE (4
Orăștie; C.F.R. Martnosim 
ninoasa — Min. Teliuc; Min. Livezem — Mm. Șt. 
Vulcan; Dacia Orăștie — Jiul Petrila; Met. Crișcior — 
Victoria Călan; Constr. Ild. — Utilajul Petroșani ; 
Aurul Brad — Min. Bărbăteni.

ARBITRII ȘI OBSERVATORII DIN 
DIVIZIA C

FAVIOR ORĂȘTIE, arbitri: [
și Zoltan Ger-

Eu- (
obs. |

CASINO 1L1A
Dan.el llaidiner, Beniamin Popescu 
gely, obs Mircea Pădurcan.

CFR MARM. SIMERIA — MIN 
gen l’alko. Sorin Ciotiâuș si Eugen 
Dorcl Tărsa. .

MIN. ANlNOASA — MIN. TELIUC : Silviu Me- ț 
drea, Daniel Lada și Tiberiu Nistor, obs. pavel Ma- ț 
rincău.

MIN. LIVEZENI — MIN. ȘT. VULCAN : Petru 
Zlatc-, Florin Bulgaru și Sorin Corpade, obs. Gyusi 
Varhonic.

DACIA ORAST1E — JIUL PETRILA : Valentin 
Vcrdeș, Ștefan Chiriță 
Nicolae Stanciu.

METALUL CK1ȘC1OR — VICT. CALAN . Gheor- 
ghe Avram, Ionel Cârstea și Robert Keksedy, obs. 
Duru Toma.

CONSTR. IIUNED. — UTILAJUL PETROȘANI 
Stan Ilanzi, Marin Ormenișan si Marian Lucaci, obs. 
Cantemn Buciuman.

AURUL BRAD — MIN. BĂRBĂTENI: Constan
tin Doniiă, Aurelian Lagu și Vasile CapotescU, obs. 
Vasile Nemeș.

GHELARI ;
Ambruș,

și Nicolae Albulescu, obs.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
VICT. DOBRA — FORESTA ORĂȘTIE: Cornel 

Popescu, Flavius Sterian și loan Clinei, obs. Sever 
Bogdan.

SANIOS BOZ — GLORIA BRETEA ROMANA: 
Daniel David, Nicolae Pândărelu și Traian Melha, 
obs. Lazar Kelemen.

MECANIZ. SANTANDREI — MIN. II GHE
LARI: Claudiu Durlescu, Daniel Tirt și Răzvan A- 
vram.

UNIREA VEȚEL — RECOLTA BACIA: Constan
tin Dineș, Stelian Ștefan și Sorin Barbă.

FOTBAL START DEVA — GLORIA GEOAGIU: 
Mircea Brândușa, Adrian Boldor și Emil Sebeș.

RETEZATUL HAȚEG — CIF ALIMAN BRAD: 
Claudiu Petrie, Marius Coste \și Tiberiu Haidu, obs. 
Laurean Hui.

DIN 26 APRILIE :RHZULTATELF ETAPEI
Min. Teliuc — Min Livezeni 0—1; Min. Ghelari
Min. Amnoasa 1—5; Favior Orășt e— C.F.R 
moșim 0—9; Utilajul Petr. — Casino Ilia (amânat)

Mar-
______ . . - t

Aurul Brad — Constr. Hunedoara 3—2: Min. Bâr- 
băteni — Vict. Călan (amânat); Jiul Petrila — Met. 
Crișcior (gazdele nep.) 0—3; Min. Șt. Vulcan — Da
cia Orăștie 1—0.

Pagină realizată de SABIN CERBII I

V

*

*

4

CLASAMENTUL
1. A.S.A. Aurul Brad 25 22 1 2 92— 14 67
2. Constr. Hunedoara 25 19 3 3 82— 25 60
3. C.F.R. Marm. Simeria 25 16 1 8 97— 44 49
4. Metalul Crișcior 25 14 3 8 59— 37 45
5. Min. Bărbăteni 24 14 2 8 73— 43 44
6. Dacia Orăștie 25 13 3 9 63— 45 42
7. Min. Șt. Vulcan 25 11 4 10 68— 38 37
8. Jiul Petrila 25 10 5 9 49— 49 35
9. Victoria Călan 24 11 1 12 42— 43 34

10. Min. Aninoasa 25 9 4 12 41— 47 31
11. Min. Livezeni 25 9 3 13 50— 65 30
12. Min. Ghelari 25 9 2 14 43— 56 29
13. Casino Ilia 24 8 0 16 39— 78 24
14. Favior Orăștie 25 6 2 17 29— 67 20

Minerul Teliuc 25 5 3 17 46—:118 18
16. Utilajul Petroșani 24 3 0 21 36—140 9
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CRIMA SUB LUPĂ

Cu televizorul în capul victimei

$

• După ce au consumat băuturi alcooli
ce împreună, două femei și un bărbat încep 
să se certe.

• O bătrână de 70 de ani și-a găsit sfâr
șitul în urma unei bătăi administrate de con
cubinul fiicei ei.

Nenorocirea despre ca
re vom vorbi astăzi s-a 
petrecut la Petrila într-o 
recentă zi de joi. Și, pe 
cât de Stupidă, pe atât de 
plină de învățăminte es
te. Iată, în esență, ce s-a 
petrecut.

Din 1990, Petre Badea 
trăiește în concubinaj cu 
Victoria Filipoiu. Omul 
are 36 de ani și este va
gonetar la EM Petrila. 
Intr-o primă fază cei doi 
au locuit la domiciliul 
Victoriei, apoi împreună 
cu mama ei într-o gar
sonieră. între cei trei au 
apărut frecvent stări con- 
flictuale, mai ales după 
ce consumau băuturi al
coolice. Și asta se întâm
pla des. Bătrâna a mai 
primit și câte o bătaie 
de la concubinul fiicei sa-

le. Gu toate acestea, via
ța mergea înainte, cu ne
cazurile și bucuriile ei. 
Asta însă doar până în- 
tr-o zi când...

Badea se află în con
cediu. Prin jurul orei 14, 
împreună cu cele două fe
mei se apucă de băut. Ca 
de obicei în asemenea 
momente, începe cearta. 
Era pe la ora 22 când 
Badea și concubina in
tenționează să părăsească 
garsoniera. în intenția 
bărbatului este și luarea 
televizorului care îi a- 
parține. Până la-urmă la 
intervențiile bătrânei cei 
doi renunță să mai ple
ce. Badea așază televi
zorul pe patul unde este 
Floarea Filipoiu. Din ne
glijență ea atinge televi
zorul cu piciorul, care ca-

de pe podea, iar carcasa 
se dezlipește. Izbucnește 
din nou cearta, după care 
Badea continuă să bea 
votcă. Ajunge într-o sta
re avansată de ebrietate.

După vreo jumătate de 
oră își amintește din nou 
că bătrâna i-a trântit te
levizorul. „Am revenit în 
cameră, am luat televi
zorul de jos și am lovit-o 
pe femeie, care era în
tinsă pe pat, cu televizo
rul de două ori în cap 
și de mai multe ori pes
te corp" — va declara 
Badea ulterior. Gu toate 
acestea bătrâna a mai a- 
vut puterea să zbiere. A- 
tunci i-a aplicat peste cap 
și abdomen mai multe lo
vituri cu palmele, 
mult chiar, o trage 
din pat și continuă 
lovească cu palmele și pi
cioarele. Nici el nu mai 
știe pe unde.

Pentru a-și salva mama 
intervine Victoria. Și ea 
primește bătaie. La un 
moment dat, atât bătrâ
na, cât și fiica ei zbie

rau și plângeau. Nimeni! • 
nu a intervenit. ;

Aproape de miezul nop-jj» ... . . . . , . . ■ I

ii 

ții cei doi concubini seij 
culcă într-un pat, iar pej;

Mal
jos
s-o

bătrână o întind în altul.
Pe la ora șase Badea seij 

trezește. Constată că Floa-[> 
' rea Filipoiu are o răsu-'J 

fiare greoaie, iar fața îi'j 
este vânătă. Grede că;» 
doarme. După vreo alte J» 
două se trezește și Vie-»! 
toria. Ea constată că ma-J; 
ma ei este inconștientă.;! 
încearcă să o trezească. ■ ; 
Nu multă vreme mai târ-J; 
ziu cei doi se conving că !; 
bătrâna este rece. în ur-J» 
ma loviturilor primite,»; 
Floarea Filipoiu murise.! • 
Avea 70 de ani. ;!

Deși Petre Badea esteJ! 
sigur că mama concubi-j! 
nei lui este moartă și spu-> 
ne că merge să anunțe! 

va face acest'

I

poliția, nu 
lucru.

Cu toate 
află acolo
locul toți criminalii.

acestea, el 
unde își

0Ise. 
au!

Garda Financiară 
contraatacă

MAI BINE DE UN AN FĂRĂ AUTORIZAȚIE
Din ianuarie trecut, până în martie ’97, SC Tutus 

Transport SRL Deva a comercializat băuturi alcoolice 
fără a avea autorizație sanitară.

Cum era firesc, comisari ai Gărzii Financiare au 
spus așa: 600 000 de lei amendă, iar profitul câștigat 
din vânzarea acestor băuturi s-a confiscat.

Este vorba de aproape 7 000 000 de lei.

NUMAI 11 000 000 DE LEI ?
Nu. Nu este vorba numai despre această sumă. Mai 

trebuie să adăugăm aici 2 000 000 de lei amendă pentru 
că SC Micstar SA Uricani a depășit plafonul plăților 
în numerar către persoane juridice.

ȘI DE LA PRIMĂRIE
Se pare că tot mai mulți comercianți cad în plasa 

(voit, sau nevoit) „necunoașterii" unor reglementări le
gale privind desfășurarea comerțului.

Astăzi vom aminti pe cei de la SC Ivan & Compa
ny SNC Vulcan, care au trebuit să plătească o amendă 
de 2 000 000 de lei pentru că nu au avut autorizație 
din partea primăriei.

Mai trebuie adăugat faptul că banii încasați ne
cuvenit 4 470 000 de lei au fost confiscați.

FACTURA CĂTRE BENEFICIAR
Facturile sunt de multe feluri. Și corecte și ilegale. 

Pe cea care a eliberat-o SC Legia Corn Prest Sim SRL 
Deva, s-a scris către beneficiar incorect serviciile de 
transporturi efectuate.

3 911000 de lei a fost suma încasată ilegal. Banii 
au fost confiscați șl au ajuns la bugetul statului.

ȘI FARMACIA ?
Chestiunea cu plățile în numerar peste plafonul 

legal se pare că atinge și un domeniu care ne doare.
Deocamdată, spunem că de la SC Farmacia Arte

mis SRL Deva, asemenea plăți au depășit reglementă
rile legale cu 2 478 000 de lei.

în această chestiune am cerut precizări de la Gar
da Financiară. Explicația a fost așa.

Ori băncile încep să ruleze mai rapid banii depuși, 
ori trebuie schimbat plafonul legal de 5 000 000 de lei.

Pagină realizată de VALENTIN NEAGU

Nu se poate vorbi de o ■ G*G«»,G*G*G,G*G*G*»,»*G»Gf

scădere a stării infracționale
într-o recentă conferin

ță de presă ce a avut loo 
la sediul Inspectoratului de 
Poliție al Județului, dl co
lonel loan Dumitru Arse- 
nie, inspector șef, a ținut 
să precizeze că activitatea 
desfășurată în primele trei 
luni ale acestui an a fost 
în aceeași notă de fermi
tate față de agresarea a- 
vutului public și încălcarea 
drepturilor cetățenilor. S-a 
imprimat același ritm alert 
față de cei care, într-un 
mod sau altul, au încălcat 
legislația. Ca argumente în 
acest sens, dl colonel a 
prezentat ziariștilor pre- 
zenți o seamă de cifre pe 
care le-a caracterizat edi
ficatoare.

• în primul trimestru 
al anului 1997, polițiștii din 
județul Hunedoara au des
coperit 3778 de infracțiuni. 
Aceasta înseamnă locul trei 
pe țară din acest punct de 
vedere.

• Se consideră că în 1997 
nu se poate vorbi de scă
dere a stării infracționale,

• S-a avut în atenție în 
mod deosebit în acest an 
agresarea avutului public, a 
economiei și drepturilor ce
tățenilor.

• Față de trimestrul I 
al anului 1996, în județul 
nostru polițiștii au desco
perit cu 909 mai multe in
fracțiuni, ceea ce înseam
nă o creștere cu 31 la su
tă.

• Gele mai multe in
fracțiuni s-au descoperit în 
sfera delfcicvenței economi

co-financiare. Este vorba 
de 808 activități ilegale, cu 
277 mai multe decât în 
primele trei luni ale anu
lui 1996.

• In această primă parte 
a anului, în județul nostru 
s-a creat un prejudiciu de 
3 634 000 000 de lei. Una 
din prioritățile activității 
poliției a fost aceea de a 
acționa organizat, concret 
și eficient pentru recupe
rarea prejudiciului. Pro
centul de 84 care s-a 
înregistrat nu este con
siderat cel mai bun, dar 
s-au făcut eforturi deose
bite în această direcție. 
Mai ales că majoritatea in
fracțiunilor au fost în dau
na avutului public.
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CURIER JURIDIC Infracțiuni contra sănătății publice (I)
Problema sănătății pu

blice este o problemă im
portantă și statul urmă
rește prin diferite legi și 
măsuri ca sănătatea oa
menilor să nu fie peri
clitată, să se bucure de 
protecție.

In cazurile de extre
mă, când măsurile cu 
caracter administrativ 
sunt insuficiente, atunci 
când amenzile 
venționale nu 
anume situații 
tund când faptele au un 
caracter grav, se aplică 
prevederile codului pe
nal.

Articolele 308—313 din 
din codul pencil prevăd 
care sunt faptele ce pun

contra- 
rezolvă 
sau a-

• La cele peste 3500 de 
infracțiuni au participat 
2198 de infractori, cu 330 
mai mulți decât în trimes
trul I 1996. 245 au fost cer
cetați în stare de arest pre
ventiv.
• Numărul minorilor ca

re comit infracțiuni se 
menține la un nivel ri
dicat. Nu mai puțin de 234 
de minori au comis infrac
țiuni în prima parte a a- 
nuiui. Din păcate. unele 
sunt cu consecințe grave 
sau deosebit de grave.
• Numărul mare de in

fractori minori alarmează 
poliția. împreună cu cei
lalți factori s-a încercat șl 
se încearcă educația și pre
venirea, dar nu s-a reușit 
ceea ce s-a dorit.

in pericol sănătatea pu
blică și măsurile ce se 
pot lua.

Astfel, se consideră 
că nerespectarea măsu
rilor privitoare la pre
venirea sau combaterea 
bolilor molipsitoare, da
că a avut ca urmare răs
pândirea unei aseme
nea boli, constituie in
fracțiunea de zădărnicire 
a combaterii bolilor și 
se pedepsește cu închi
soare sau amendă.

Contaminarea veneri
că, transmiterea unei boli 
venerice prin raport se
xual, prin relații sexua
le între persoane de a- 
celași ser sau prin acte 
de perversiune sexuală

de către o persoană care 
știe că suferă de o ast
fel de boală, constituie 
infracțiunea prevăzută 
de articolul 309 din co
dul penal.

O altă infracțiune este 
aceea de. răspândire a 
bolilor la animale sau 
plante. Ea constă în ne
respectarea măsurilor pri
vitoare la prevenirea sau 
combaterea bolilor mo
lipsitoare la animale sau 
plante ori a dăunătorilor, 
dacă a avut ca urmare 
răspândirea unor ase
menea boli ori a dăună
torilor sau alte urmări 
grave.

Iată deci că respecta

rea anumitor măsuri ce 
se iau în anumite situa
ții este asigurată chiar 
de legea penală.

O altă infracțiune este 
aceea de infectare a a- 
pel sau, mai clar, așa 
cum spune chiar textul 
din lege : infectarea prin 
orice mijloace a surselor 
sau rețelelor de apă, da
că este dăunătoare să
nătății oamenilor, ani
malelor sau plantelor. 
Aici trebuie să avem în 
vedere că în condițiile 
modeme, când apa este 
asigurată de rețele, de 
conducte care o transpor
tă de la stațiile de pom
pare până la locuințe, 

problema este deosebită.
Dacă cineva și-ar pu

ne in gând să infecteze 
o sursă de apă, urmările 
ar fi catastrofale. Pe 
vremea când oamenii se 
aprovizionau cu apă de 
la fântâna din curte sau 
de la colțul uliței, o ast
fel de faptă ar fi avut 
urmări evident minore, 
nu cum ar putea de
veni astăzi.

Tocmai pentru a pre
veni o asemenea inten
ție a unui element cri
minal, bazinele de apă, 
stațiile de pompare, adi
că locurile de unde plea
că apa spre consuma, 
tort, sunt păzite, asigu
rate.
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Sacrificii
La începutul lui noiem

brie ’95 a luat ființă, în 
orașul Simeria, Societatea 
Comercială Transsim S.A., 
prin desprinderea de S.C. 
Transilvania Deva. Este 
o societate mică, unde lu
crează numai femei. Doar 
12 femei care, indiferent 
pe ce post sunt încadrate, 
fac atât aprovizionare cât 

curățenie, tot ceea ce 
eamnă gospodărirea u- 

nității. „Exact ca în pro
pria casă" — cum afirma 
dna N.C.

La sediul firmei,, am 
purtat deunăzi o discuție 
cu directoarea societății, 
dna Georgeta Vintilescu.

Unitatea are un labora
tor de cofetărie; cu cofe
tărie și casă de comenzi, 
barul pizzerie „Selena" din 
oraș, cele din Băcia și 
rîmpa și un punct alimen
tar în Săulești — înca
drate cu personal califi
cat. Se practică — ni se 
spune — prețuri mai mult 
decât acceptabile. In ca
șuri de supraaglomerație, 
personalul TESA (două 
persoane) ajută la pregă- 
irea mâncărurilor și pră
jiturilor. Produsele pregă
tite în laborator sunt a- 
□reciate pentru calitate și

•ospețime; există condiții 
. se asigure produse de 

ofetărie și pentru alte u- 
nități de profil din Sime- 
’ia și localitățile din jur.

„Nu am avut nimic, dar 
intre timp ne-am dotat 
:u mobilier ergonomie și 
:u o mașină break — ac
centua dna Vintilescu. Nu 
tvem datorii, ne achităm 
ibligațiile față de bugetul 
datului. Este foarte greu 
ieoarece avem personal 
iuțin — nu avem merceo- 
og, nu avem femeie de 
erviciu — și în aceste 
ondiții noi facem aprovi- 
.ionare, distribuție, ab- 
olut totul. Dar important 
ste că mergem destul de 
■ine. că nu avem pierderi 

și că oamenii sunt mul
țumiți. De altfel, sunt de 
principiul ca salariații să 
fie mulțumiți, să avem, 
un colectiv unit. Și cred 
că am reușit, după ce ne 
confruntaserăm însă cu 
numeroase probleme".

A rămâne la slujbă și 
după program, atunci când 
este nevoie, a devenit deja 
o obișnuință și nu-i deloc 
ușor când acasă te așteap
tă copiii și soțul, treburi 
gospodărești de aceeași 
natură chiar dacă la sca
ră mai redusă. Iar fe
meile de aici preiau aca
să un fel de schimb doi, 
orele lor de somn fiind 
puține.

„M-am identificat cu 
firma. De dimineață până 
seara sunt la slujbă — 
afirma dna Georgeta V. 
Pentru a realiza ceva, tre
buie gândire profundă și 
permanentă, cum să fa
cem un ban, muncă mul
tă".

Pentru familie — s-a 
stabilit cu soțul în Deva 
după terminarea facultă
ții la Cluj — are mai pu
țin timp. Unicul fiu este 
acum în clasa a XH-a la 
„Decebal" și va da la fa
cultate. Un sprijin de nă
dejde îi este soțul, profe
sor la Liceul 5 din De
va. Despre emoțiile exa
menelor lui Cătălin vor
bește ca despre propriile 
stări, căci „părinții le tră
iesc mai intens".

Un gând pentru viitor ? 
Are unul tot legat de so
cietate. De dezvoltarea și 
consolidarea acesteia. Deo
camdată, dobânzile foar
te mari la credite le-au 
încetinit pașii. „Vom ve
dea ce va mai fi“. Do
rință și ambiție există, 
căci dintr-o firmă consi
derată nerentabilă, câte
va femei de inimă au fă
cut-o să meargă. Dar cu 
ce sacrificii !

ESTERA S1NA
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Totuși - un om
1

Dacă aș fi nor mi-aș 
purta ploaia doar deasu
pra deșertului tău.

Și fum de-aș fi, tu ai 
ști că focul dragostei mai 
arde in mine și încă nu 
e scrum.

Apă de-aș fi, tu însetat, 
în pumnii tăi m-ai adu
na și sete iar ți-aș da, 
ți-aș mângâia trupul când

ț te speli și viață aș da gră- 
i dinilor tale. Un susur 
’ de apă printre stânci e 
ț doar șoapta iubirii. Lun- 
l trea ți-aș purta mereu că- 
’ tre viață, împotrivindu-mă 
) lui Caron ce te poartă 
i pește Styx. Și apa lacri- 
i milor tale de-aș fi, ți-aș
> săruta mereu buzele și
ț mi-aș seca izvorul, pu.
t nând în loc lumina, pe
’ obrazul tău să curgă doar
\ iubirea.

Zăpada ta aș vrea să

BUJORUL
Bujorul amintește de 

începuturile medicinii. Le
genda spune că numele-i 
vine de la Peron, elev al 
lui Esculap, zeul medici
nii, și că Leto, zeița ferti
lității, a descoperit că ră
dăcinile sale au acțiune 
calmantă asupra durerilor 
femeilor Ia naștere. Pe lân
gă calitățile medicinale, 
bujorii au stârnit interes 
pentru înfrumusețarea gră
dinilor, fiind flori frumoa
se, de un colorit și parfum 
deosebite. Sunt peste 3000 
de soiuri și înfloresc în 
mai-iunie. Se înmulțește 
prin divizarea tufei în 
3—6 părți, lăsând fiecărei 
părți 2—3 rădăcini. Se face 
în august—septembrie, t la 
7—8 ani, bujorul fiind sen
sibil. Iubește locurile în
sorite, solurile bogate în 
substanțe nutritive. Se udă 
până la înflorire și vara 
când se diferențiază mu
gurii florali. Pentru a avea 
o floare bogată, se ciupesc 
mugurii laterali. 

fiu, când pașii tăi fără 
ecou mai trec prin mine 
și nu se-aud căci fiecare 
pas eu ți-l sărut șLl în
vălui moale. Ți-aș dărui 
dansul fulgilor mei și bu
curia strălucirii mele, sub 

Soare și frig, liniștea man. 
tiei mele și-apoi m-aș to
pi sub iubirea ta fierbin. 
te, să redevin doar apa 
care dă viață din nou 
grădinilor tale și setei 
și-un susur între stânci., 

Vântul de-aș fi, ți-aș 
șopti la ureche tot ce gân
desc, te-aș mângâia și 
te-aș purta pe aripile me
le, ți-aș da răcoarea zi
lelor fierbinți, ți-aș răsfi
ra părul și ți-aș spune 
mereu cuvinte de iubi, 
re. Sărutările mele ar fi 
doar o boare, dar cât de 
aproape aș fi și ce ușor 
aș ajunge până la tine...

Pământ de-aș fi ți-aș 
săruta mereu tălpile și-aș 
vrea să fiu grădina casei 
tale și lanul tău cu Flori 
de Soare. Intr-un târziu, 
trupul tău rece, in brațe
le mele l-aș acoperi și Tu 
asemeni mie ai deveni, i

Dar nu sunt nimic din 1 
toate-acestea, și totuși, ț 
sunt mai mult: — un om, i 
care, prin viața lui, îți ’ 
spune mereu: TE IU. 1 
BESC! ț

INA DELEANU '

.Și totuși primăvara 
a venit !

Așa se preiau solicitările de ajutor la Stația de ambulantă Hunedoara. 
Foto: SORIN BLADA

Florar
Calendaristic e de mult 

primăvară. In realitate, în 
loc de ninsoare de flori am 
avut zăpada mieilor in re
petate rânduri, ploaie și 
frig. Dar oricât de tare s-ar, 
strădui iarna să-și lase e- 
misarii pe meleagurile 
noastre, timpul nu poate 
fi oprit.

Cu greu, chiar fără raze, 
le mângâietoare ale soare
lui, pomii au înflorit totuși. 
Sub burnița rece, parcuri-» 
le și grădinile înflorite, în 
culori proaspete, vor să ne. 
convingă că e totuși pri
măvară. Mai trebuie doar 
ca și soarele și căldura să 
apară și să rămână, spre 
bucuria noastră. Ar fi șl 
timpul căci de mâine in
trăm în luna lui Florar.
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CUGETĂRI DESPRE SUFLET

4- Uncie suflete merg către absolut, așa eum apa 
merge către mare (HENRY DE MONTHERLANT).

4- Un suflet se poate numi generos atunci când ii 
face mai multă plăcere să dea decât să primească 
(CHEVALIER DE MERE).

-4- Dintre toate calitățile sufletești, cea mai înaltă 
este înțelepciunea, iar Cea mai utilă prudența (BAR- 
THELEMY). >

-4- Cuvântul este expresia vie a sufletului; el iese 
din suflet așa cum iese apa din izvor (LACORDAIRE) 

-4- Ambiția sălășluiește în toate sufletele, ea Ie con
duce pe cele mărunte, dar este condusă de. cele mari, 

- (CHATEAUBRIAND)
-4- Să nu credeți că dragostea sălășluiește vreodată 

în sufletele unde domină ambiția (BOSSUET).
4- Nu există suflet, oricât de aspru, care să nu ce

deze, mai curând sau mai târziu, în fata dragostei (COR, 
NEILLE).

4- Nu condiția noastră, ci calitatea sufletului nos
tru ne face fericiți (VOLTAIRE)

4- Nici sărăcia nu poate înjosi sufletele tari, nici 
bogăția nu poate înălța sufletele josnice (VAUVE. 
NARGUES).

4- împlinirea datoriei este adevăratul izvor al li
niștii sufletești (LACORDAIRE).

Stilul și
< NATURAL. Sporti

vele și cele care vor să 
pară nemachiate trebuie 
să folosească creme hidra- 
tante și tonuri aurii. Pu
dra va fi in armonie cu 
tenul,' se vor accentua po
meții, arcada superioară, 
nasul și fruntea; un ri
mei incolor va curba ge
nele și va disciplina 
sprâncenele.

+ CLASIC. Se reco
mandă farduri în culori 
discrete, armonizate cu 
vestimentația. Fondul de 
ten să fie fluid, în tonuri 
apropiate carnației; pu-

fardul î♦ 
dră transparentă; fardul 
de pleoape în 2 nuanțe ne-1 
utre (bej și maro sau gri ț 
și roz pal); un ruj hidra- J 
tant în nuanță apropiată» 
carnației; '

< TINERESC. Fetele^ 
vor acorda atenție specia- t 
lă culorilor pentru farda- » 
rea ochilor și gurii. Ochii ț 
se vor contura cu un ere- [ 
ion dermatograf negru, j 
Fardul de pleoape — alb.’ț 
gri sau lila deschis; pen- ♦ 
tru accentuarea formei 1 
mlgdalața șg Insistă. CV Ti- l 
mei la genele superioare. F 
Rujul — în nuanță vie. *

»

Sunt pierdută în am
nezia vieții, doresc să gă
sesc o scară spre inacce
sibil, dar sunt orbită de 
lumină. Doresc să găsesc 
răspunsuri, aș vrea să per
cep ceea ce merge dinco
lo de noi, însă cad în ne
putință. Aș vrea să încerc 
din nou. Nimic nu este 
inaccesibil speranțelor; to
tul, cu voia noastră, este 
posibil. Pentru a putea 
însă înțelege misterele e- 
xistențej noastre trebuie 
să cunoaștem în primul 
rând trecutul și să accep
tăm — atât cât ne stă în 
putință — realitățile vieții.

Suntem după o mare săr
bătoare creștinească —

Puritate și speranță
Pastile. Este un prilej de 
a dovedi că putem fi mai 
sinceri, mai sensibili și 
mai buni. Dar, în același 
timp, este tin moment 
prielnic pentru meditație, 
cugetare.

Bucuria cu care am în. 
tâmpinat această sărbă
toare izvorăște din adân
cul sufletelor noastre, unde 
domnește pacea, liniștea 
și credința. Ne.am amin
tit cu toții de suferințele 
Domnului Iisus și am în
cercat să uităm pentru câ
teva clipe vitregia propriei 
vieți. Am trăit bucuria a- 
cestei sărbători și am în
țeles înțelepciunea din cu
vintele Ini Michelangelo: 

„Arta nu poate înlocui re. 
ligia, nici frumusețea bi
nele”.

Din generație în genera
ție datinile, sărbătorile s-au 
transmis nealterate. Este 
o mărturie a trecutului dar 
și o fermă încredere în 
urmașii noștri, a căror 
datorie este să păstreze cu 
sfințenie aceste valori spi
rituale.

încerc acum, când îmi 
simt sufletul mai curat, să 
găsesc răspunsurile la în
trebările ce mă frământă, 
să dezleg enigmele ce vin 
și pleacă de la VIAȚA, de 
ia simplul fapt de a fi OM. 
Există întrebări la care fi. 
rea noastră nu ponte sâ 

răspundă. Unele lucruri 
trebuie luate așa cum 
sunt, altele trebuie ajutate 
să devină o simplă reali
tate, căci așa după cum 
spunea D. D. Roșea, „Ra
ționalitatea este iminentă 
existenței, iar rolul inte
ligenței este acela de a 
descoperi".

MANUELA RUSU

N.R. Scrisoarea cores
pondentei noastre a ajuns 
la noi în pragul Sărbăto
rii învierii Domnului 
Dar mesajul său e de ac
tualitate și acum, mai a- 
les că ecourile Paștilor 
încă nu s-au stins.

v.w.v.v.w.
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Creștinește torbind, „Cu
vinte sărutate de îngeri* 
este un volum de versuri 
pornit la drum sub aripa 
șblăduitor-divină, cu șan
se de a rămâne un moment 
de referință în creația li
rică a Paulinet Popa. A- 

I ce astă a patra carte de 
1 versuri pentru... adulți fa 
mai publicat vreo 18 pen
tru copii) este cea care, 
într.un fel, desăvârșește 
crezul artistic al autoarei. 
Evoluând pe linia unei 
creații in care șocul sau 

I svectaculosul nu și-au gă- 
I it loc, ea își deschide su- 

. fletu/ in fața poeziei ase. 
] menea unei flori in față 
! soarelui. Pentru Paulina 
Popa poezia nu este un 
simplu mijloc de comuni
care. ci confidenta căreia 
îi încredințează simțiri ve
nite din cele mai tainice 
unghere ale inimii. Sigur, 
avem la îndemână argu
mentul cel mat plauzibil: 
întreg volumul subzistă 
sub cupola ixigenală con
sistent de o divinitate în
țeleaptă și receptivă căre
ia poeta i se destăinuie în- 

I tr-o rugă sinceră, descrip
tivă și optimistă: „...Te rog, 
Doamne,/ primește-mă a- 
șa cum sunt:/ cu veșmin- 

! tele din luminate cuvinte/ 
■ pe care le-am șlefuit în 
nopți fără himere/ cu mâi

nile mele înverzite* (Ru
găciune, p. 29). încunoștin- 
țând divinitatea despre 
zbaterile sale (să le tra
ducem arderi artistice), es
te pusă la bătaie miza sa
crificării, deoarece „Lup
tând cu tinerii leoparzij 
am crezut că am pierdut/ 
șt am plâns*.// (Rotire, p. 
54), poeta dă socoteală de 
faptele sale. Pe de altă par

Paulina Popa:
CUVINTE SĂRUTATE DE ÎNGERI, 

Editura „Emnia", 1997

te, însă, citind versurile 
din volum, suntem conta, 
minați pe nesimțite de în
crederea autoarei în posi
bilitatea și șansa care con
verg și justifică certitudini 
de felul; „Acest joc/ ca. 
re te lasă să-ți alegi/ — 
mersul pe ape/ sau prin 
salcâmi —/ este un joc 
de salamandre".// (Cel ca
re nu este fierbinte, p. 18), 
în care trio-ul ape — sal
câmi — salamandre mi se 
pare interesant, chiar sim
bolic. De fapt, putem ur
mări poezie de poezie, in 
multe cazuri vers cu vers, 
folosirea — cel puțin în'a- 
cest volum — câtorva cu- 
vinte-simbol de bază care 
asigură cadrul și atmosfe
ra corespunzătoare acestui 

gen de creație. Analiza es. 
te simplă, deci operațio
nală dacă luăm ca bază 
titlul volumului. Aflăm ast
fel ceea ce și dă substan
ță acestuia, și anunțe.* di
vinitatea, cu derivatele ei, 
este pomenită de peste 150 
de ori... Statistic vorbind 
și pentru o motivație-sus- 
ținere a titlului cărții, sa 
alcătuim ad-hoc un... cla

sament al termenilor de 
sorginte divină: 1. Lumi
nă = 31; 2. Doamne = 29; 
Cuvânt = 20; Tată, Tău, 
Tale, Tu, Te, Ta, Ți Ție 
= 14; Cer = 12; îngeri 
= 10; Dumnezeu = 9; Al
tar = 8 ș.a.m.d. Iar ma. 
terializarea ideii la poetâ 
se prezintă astfel: „Să fie 
dragostea/ crucea Mielului 
Alb/ logodind pământul cu 
Lumina/ ca o scară/ pier- 
dută-n Dumnezeu?"// (Cru
cea Mielului, p. 37). Cu o 
încărcătură de metafore a- 
proape impresionantă: 
„Vulturul în Rotire coboa
ră pe văi/ și valul spumos: 
o Rotire de ape,/ Rotirea 
pe cer a celui fierbinte:/ 
cruce de foc ce ține sem
nul aproape".// (Rotire, p.

vuji
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33), cu invocări aproape a. 
gresive: „In zvon de psalmi 
prin care ridici crinul/ des
chide, Dumnezeule, ezote
rica poartă./ Cu buzele ar
se m.apropti de piatra/ pe 
care-am plâns când cerul 
îmi era roată".// (Rugă 
pentru lumină, p. 41). sau 
cu o construcție a poeme
lor respectând o rețetă-gra- 
dație culminând cu un fi
nal de efect: „Talaz de cu
vinte/ asupra mea coboa
ră/ și-nvață-mă Lumina,/ 
înainte de a pleca, Dum
nezeule! Amin".// (Rugă, 
p. 9/, Paulina Popa nu se 
hazardează în divagații ste
rile. La ea totul urmează 
și respectă parcă un sce
nariu implantat într-o lu
me în care fără Divinitatea. 
Esență — început și sfâr
șit — nu poate exista ni
mic. Ideea celebră a unei 
„eterne reîntoarceri" popu
lează aproape fiecare poe
zie din volum.

Ne aflăm în fața unei 
cărți in care autoarea „ne 
învață" să-l iubim pe Dum
nezeu. Insă rețeta o pu
tem afla doar citind poe
ziile din acest elegant vo
lum de poezii publicat de 
cea mai tânără editură din 
Deva — EMIA. Este un în
ceput promițător în orice 
caz.

DUMITRU iiuruba

Siitiuii sciise pe 
un qeaut aluttt

Lasă-mă să măsor inefabilul 
din iacrima-ți rămasă pe obraz 
de Cine știe când 
cu o balanță veche 
cu care filozofii evului de mijloc 
își cântăreau utopiile 
(povestea lor poate fi aflată 
din cele câteva rânduri 
ale unei istorii apocrife, 
destul de indoielnică, 
dar balanța ajunsă până Ia noi 
ne face să credem 
că ei au trăit cu adevărat), 
așadar, de azi înainte 
vom putea ști 
cât cântăresc iluziile și speranțele 
dăruite de Demiurg 
cu o regească risipă 
nouă, celor care și-au făcut din vis 
singura lor patrie.

Jntetiatul unei iluzii
Cât de viclean picură otrava clipelor 
în urechile bătrânului veacl 
Arătătoarele ornicului s-au oprit 
undeva între două anotimpuri fictive, 
semn că în biblioteca din Alexandria 
s-a mai petrecut încă o fărădelege, 
umbra unui zeu nebulos 
luminează ubicuu 
cele două emisfere ale gândului 
tău despre moarte 
ca o a doua naștere, 
atunci când va fi dezvăluită 
Conspirația oamenilor împotriva 
fluturilor vinovat! că au desenat 
nesfârșite povești de iubire 
în jurul florilor 
deschise anume pentru el.

IONEL AMARIUȚEI
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Periodice hunedorene

Muzeul Civilizației Da
cice și Romane este păs
trătorul unei importante 
colecții de periodice ro
mânești interbelice, din 
păcate, incomplete. în
tr-o perioadă când mij
loacele media erau mai 
puțin numeroase, presa 
reprezenta principalul 
centru informațional al 
opiniei publice. In accep
țiunea profesorului loan 
Lupaș, presa este „unul 
dintre cei mai importanți 
factori ai educației cul
turale, politice și sociale, 
o școală puternică și ex
tinsă în care toți cei che
mați pot și trebuie să dea 
învățături". Ziaristica hu- 
nedoreanâ interbelică a- 
deră la aceste dezidera
te, în paginile lor ziariș
tii făcând o adevărată 
radiografie a societății 
din punct de vedere po
litic, economic, social, 
cultural, științific etc. 
Prin mijlocirea unor pres
tigioase instituții tipogra

„Vitraliu hunedorean“
A apărut numărul 2 al 

publicației „Vitraliu hune- 
dorean" purtând un supra- 
generic „Pro Vincia.. gân
dit, credem, de scriitorul 
Eugen Evu ca un protest 
la adresa Capitalei, con
servatorismului ei și ex
clusivismului, inclusiv în 
ce crivește Uniunea Scrii
torilor.

interbelice
fice orăștiene, cum au 
fost „Minerva" și „Tipo
grafia Nouă.. (1904), de
venită mai apoi „Liberta
tea", au văzut lumina ti
parului ziarele: „Liberta
tea.. (1902—1940), „Foaia 
Interesantă" (1907—1933), 
„Convorbiri științifice" 
(1917—1923), „Plugarul lu
minat" (1919—1927) etc. 
între 1919—1939 au fost 
publicate, numai la De
va, 50 de periodice, din 
care 8 în limba maghia
ră și 42 în limba româ
nă, cu o durată mai mică 
sau mai mare de apari
ție. Menționăm câteva 
dintre ele: „Solia Drep
tății" (1921—1940), „Drep
tatea" (1922—1945), „Eu și 
Europa" (1936—1937), „Cu
rierul” (1942—1943), .Ga
zeta Hunedoarei" (1922— 
1935), „Revista învățăto
rilor și învățătoarelor din 
județul Hunedoara" (1927 
—1929), „Hunyad" (1877 
—1926). în prestigioasele 
tipografii brădene „Pan-

Publicația debutează cu 
câteva eseuri semnate de 
Nicolae Szekely, Eugen 
Evu. Ovidiu Bajan, cu un 
portret al cunoscutului cu
plu de dansatori hunedo- 
reni Ema Novac și Cris
tian Parnescu. Dialoguri 
interesante realizează Eu
gen Evu cu poetul Mircea 
Dinescu și Mircea Goian.

I
theon" și „Zarand” au vă- • 
zut lumina tiparului zia- I 
rele „Zarandul" (1933— î 
1941), „Calendarul Za- | 

rândului" (1937—1948), „A- » 
nuarul Liceului Avram I 
Iancu". Cât privește Va- J 
lea Jiului, la Petroșani. I 
apar ziarul „Avântul” • 
(1928—J 947), „Anuarul j 
școlii civile de stat din I 
Lupeni", „Plaiuri hune- J 
dorene” etc. i

Cu regretul de a nu le ; 
fi menționat pe toate, | 
permiteți-ne a enumera » 
doar pe câțiva dintre cei | 
care au contribuit la a- ’ 
pariția lor: Gavril Todi- i 
ca, loan Lupaș, Vlaicu I 
Bârna, Octavian Goga, J 
dr. Alexandru Borza. Va- | 
sile C. Osvadă, Victor Șu- . 
iaga, Victor Isac, Fran- I 
cisc Hossu-Longin, dr. ; 
Aurel Vlad, Constantin | 
Sporea, Iosif Mallasz etc. .

ADELA HERBAN ’
Muzeul Civilizației | 

Dacice și Romane Deva ■

O parte însemnată a spa
țiului revistei este desti
nat poeziei, prozei, una din
tre acestea fiind semnată 
<je loan Evu, activității 
plastice, cronicii de carte, 
Este încurajată poezia ti
nerilor poeți, viața de ce
naclu etc. Să mai Corisem- 
năm „însemnări de călă
torie" (Dumitru Hurubă) și 
Dosarele Ch(ix), de Petru 
Poantă. (M B.)

CANDIDAT este un cu
vânt care s-a reactualizat 
în lexicul românilor în 
ultimul timp și este folo
sit cu mare interes și pa
siune în această perioadă. 
Sensul cuvântului are o 
istorie curioasă, dar în 
același timp simpatică.

în Roma antică, în pe
rioada electorală, cine as
pira la funcții publice 
avea nevoie să se facă cu
noscut și să devină popu
lar alegătorilor. De aceea, 
se învârtea prin for, dis
tribuind in stânga și în 
dreapta zâmbete și promi
siuni. fiind înfășurat în
tr-o togă albă. Dar, pen
tru că pe atunci nu șe fo
loseau detergenți care să 
facă rufele mai albe de
cât albul, aspirantul îm
prospăta toga sa, stropin
d-o cu o substanță care

Povestea 
cuvintelor 

conținea ghips. Drept pen
tru care lumea îl namea 
candidatum, adică „înăl- 
bitul". Toga albă a ieșit 
din modă, între timp, dar 
cuvântul a rămas în unele 
limbi de origine romani
că: candidato în italiană, 
candidat în franceză, can
didat în română. în toate 
aceste limbi cuvântul are 
sensul de „persoană care 
candidează". Din aceeași 
familie este verbul a can
dida, prin derivare
regresivă și care are două 
accepții semantice: 1, A 
fi propus în alegeri; a-și 
pune candidatura într-o 
alegere. 2. A se prezenta

la un examen. Cu 
sens familiar cuvântul 
seamnă a „aspira la 
post, la o poziție, la 
grad". Legătura semăn 
dintre cuvântul candi 
și albul togii în limba 
mână nu se mai resir 
doar expresia latină < 
dida toga, „toga all 
vine să ne-o amintea 

Legat de ideea de 
de ideea de curățenie, 
data aceasta sufletea 
morală, în română 
și cuvântul candoare, 
trat în limba noastră 
franceza, fiind de fapt 
de origine latină. Nu 
dorim niște candidați ( 
bine zis niște aleși) ț 
cu păți de înSibireâ 
lor, ci de menținerea „ 
dorii".

M(ARIANA) I(STR/
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PIONEER.

OFERĂ:

' întotdeauna Primii .j
• Performanta •

• Calitate •

Oltchim, în coloboiore cu 
specialiști din Elveția, a creat 
un erbicid deosebit de eficient 
pentru culturile de >
cereale păioose. 
Produsul combate buruienile, 
asigurînd în același timp o 
creștere o productivității 
cu douâ tone In hectar.

OLTCHIM SI AICEDO 
VĂ RECOMANDĂ

Pentru relații suplimentare vaputeti adresa la 
Distribuitorii autorizat! ai firmei Pioneer:

TIRABELLA Hibrid triliniar extratîmpuriu cu potential de producție ridicat (peste 
8000 kg/ha).

NftTACHA Hibrid .triliniar extratimpuriu, cu potențial de producție foarte ridicat 
(peste 9000 kg/ha).

■ HELGA . Hibrid simplu timpuriu foarte productiv (peste 10000 kg/ha).
RAISSA

PANKA
MARISTA

VĂSILICA

Hibrid simplu timpuriu cu potențial de producție ce depășește 11000
kg/bc Se poate cultiva și pentru siloz.
Hibrid triliniar semitimpuriu, productiv (peste 11000 kg/ha).
Hibrid sunplu semitimpuriu, foarte productiv (peste 12500 kg/ha).
Hibrid simplu semitimpuriu, cu producție peste 12000 kg/ha.
Hibrid triliniar semitimpuriu, cu producție de peste 12000 kg/ha.

P.3752-EVELINA Hibrid simplu semitimpuriu, cu potențial de producție foarte 
ridicat (peste 13000 kg/ha). Se poate cultiva și pentru siloz.

PURA Hibrid simplu semitardiv, producție peste 13000 kg/ha.
FIORENCIA Hibrid simplu semitordiv, cu o capacitate de producție de peste

13500 kg/ha. Se poale cultiva și pentru siloz.
DIRECTOR DE ZONA - Griblncea Nicolai - Simeria Veche tel: 054/232208 - 018628891

cultivatorilor de porumb - pentru anul 1997 - o gama variata 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

• Potential ridicat de producție; _ • Proprietatea de a ramane verde la maturitate;
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizata; • Rezistenta la seceta, boli si cădere;
• Capacitate de pierdere rapida a apei in timpul măturării; • Suporta densități mari

Alege Acum sivei

ALBA
PERLA TARNAVEI JIDVEI tel: 058/881306 
AGROMEC ALBA IULIA tel: 058/812655 
SEMIRAMIS ALBA IULIA tel 058/851054 
MURES
AGROIND MUREȘENI tel: 065/25298 Fax: 
065/253120
CLUJ
COOP de CONSUM TURDA tel: 064/316401 
COOP de CONSUM CAMPIA TURZII tel. 
064/368360
HUNEDOARA
ALFSIM IMPEX SIMERIA VECHE tei:
054/219234
SIBIU
RALIAD PRODIMPEX tel: 069/213473 
BISTRIȚA NASAUD
AGROSERVICE BISTRIȚA tel: 063/232226 
COMP. AGROSEM BISTRIȚA tel: 063/212540

I

Sâmânta Pioneer Beneficiează de SUBVENȚII !
• •

PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL
70741 • str. Luterana 2-4. scara D1, et. 5, apt. 20, București 1, ROMANIA Tel: 01/6131958-3110537 fax: 01/3120647
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PERFECT RENAISSANCE S.R.LI
Angajează: ÎN URMĂTOARELE CONDIȚIIj

agenți comerciali
— STUDII MEDII

POSESOR AUTOTURISM
:■

distribuție
VODKA,, PERFECT"

— EXPERIENȚA ÎN DOMENIU

— TELEFON LA DOMICILIU

în orașele Deva,
Hunedoara și Petroșani

Se asigură condiții dc salarizare deosebită. ;l 

Informații suplimentare la tel. 056—201192,

159744, zilnic între orele 12—15.
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CONSIM DEVA 
Piața Victoriei, 2/1 (1PH) 

VA OFERĂ
• curse regulate cu autocare modeme 

pentru: Germania, Franța, Olanda. Belgia, An- 
țlia. Danemarca, Suedia, Spania, Italia, 
Austria, Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate
• închirieri de autocare pentru excursii 

n grup, interne și internaționale.
Telefon 23 06 90.
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S.G. VARUȚOIU M. PRODCOM S.E.L. 
ORAȘTIE

Telefoane 641238 ; 641115 
PRODUSE 

cele mai avantajoase prețuri t 
Treninguri PNA 
Confecții femei PNA 
Lenjerie corp BBG.
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Anuol pierdeți o pth» din recoiro 

din cauza buruienilor! Evitări 

pierderile prin simpla stropire o 

culturilor de cereale pâioose co 

OLTISAN. Veți scăpo de toate 

buruienile. Iar culturile de griu. 

secară sau ori vor creste 

sănătoase in voie. OLTISAN. vă 

scapă de buruieni șl vă mărește 

productivitatea.

Comandați acum OLTISAN las 
LlCtDO S.R.t, diitributiai al OLTCHIM S.A. ți al
elot mai importanfi producâlari d« pislicidi din lom*

A LCEDO
• NICTENUL «ECOlTEtON SAnATOAS»

_______

OMAMA

Perfecțiune în calitate

fel: 01.321.19.86

056.14.58.97

056.31.16.02

CONVOCARE
De la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Deva, am fost informați că se organizează, în 
ziua de 9 mai 1997, ora 10, la sediul casei 
din strada î. Traian, nr. 33, adunarea generală 
de dare de seamă pentru anul trecut.

Membrii casei vor fi informați cu acest 
prilej despre realizările obținute in 1996 și 
perspectivele de viitor.

SOCIETATEA COMERCIALA 
TRANSILVANIA S.A. DEVA 

Vinde la

în fiecare miercuri, la ora 10,00, la sediul 
din Deva, str. O. Goga. nr. 2. mijloace fixe ș< 
obiecte de inventar, disponibilizate, specifice 
activității de alimentație publică, inclusiv am
balaje de bere.

Lista cu mijloacele disponibilizate se poate 
consulta la sediul societății sau la telefoanele: 
211485. 217309. Licitația continuă in fiecare 
miercuri până la epuizarea mijloacelor. (4957)

galben de fier — 1910 lei. 
roșu de fier — 2160 lei. 
negru de fier — 6580 lei. 
verde de crom — 13435 M

VINDE LA PREȚURI DE PRODUCĂTOR
OXIZI (250 g)
Oxid
Oxid
Oxid
Oxid
Terpinol 200 ml — 1490 lei.
Ulei de in fiert 1/2 1 — 5440 lei.
DILUANȚI (1 1)
Diluant 506 — 7780 lei.
Diluant nitro — 7585 lei.
Diluant al~hidic —
Alte produse:
Chit de geam, praf 

tonă, sodă.
Preturile nu includ

ARCHIMINA
Arad, str. Episcopiei, nr. 58 A.
Tel./Fax: 057 — 285200.

5475 lei.

de curăța4, baiț.

TVA.
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FORUMUL DEMOCRAT GERMAN

VĂNZARI —

CUMPĂRĂRI

’• Vând urgent Dacia 
1300, Carte identitate, nu- 

. mere noi. Preț 5 000 000, 
' negociabil. Tel. 620368.

(4971)

• Vând apartament 4
jOamerc. str. 5J. Creangă, 
■8 000 DM, negociabil. 
'Tel. 212781. (4377)

t • Vând apartament 4 
tamere, str. Eminescu, po
sibilități garaj. Tel. 627336.

(4928)•
• Vând apartament două

camere confort I, Mineru
lui 41, ap. 3. (4930)

• Cumpăr set segmenți 
! ț) garnituri cilindru Olt-
cit Special 600. Tel. 214460.

(GRT)

• \ tind tractor U 630 
an fabricație 1994, 45 mi- 
t’oanc lei Tel. 612304.

(4944)

fil industrial (încălțăminte 
plus confecții) în str. ®. 
Enescu, bl. 2, ap. 13, Hu
nedoara. Contestațiile se 
depun la APM Deva în 
termen de 30 de zile de 
la data publicării anun
țului. (4958)

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră 
mobilată în Simerîa. Tel. 
227479, orele 20—22.

(4383)

PIERDERI

• Pierdut autorizație de 
fochist pe numele Stoi- 
cănescu Gheorghe, elibe
rată de ISCIR Bucureștii 
Se declară nulă. (4959)

OFERTE

DE SERVICII

■ Vând stupi, cabană 
apicolă, lăzi goale, faguri 
clădiți, ceară presată, alte 
accesorii. Sântandreî. Tel. 
673147 (4381)

• NOU1II (Sentrale 
termice MERMAN, 
randament și siguranță 

’ maxime. PLATA IN 
RATE Distribuitor 

. IMPERIAL ORAȘTIB. 
j 034 /642;-.8n (8386)

• Vând Citroen BX 19,
1987, înmatriculat, stare 
perfectă, convenabil. Tel. 
651579 (4087)

• Ofer puiuunt arabil
în arendă la Ilia. Tel. 
Deva 613008. (4382)

• Vând motoretă Mo-, 
bra Super 50. Informații 
sat Tisa, nr. 103. (GRT)

• Spra.\ -contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro- 
disiace. 01- -6376273. (8979)

• Vând garsonieră, De
va. Mărusti și Dacia 1300. 
Tei. 219259. (4966)

• Vând casă cu anexe 
și teren Săulești. teL 
G(M25 '4964)

DIVERSE

• SG Rony Somimpex 
SRL Deva anunță că a 
depus Ia APM Deva do
cumentația pentru obține
rea autorizației de mediu 
pentru magazinul cu pro

• UM 01719 Deva 
organizează concurs 
pentru ocuparea unui 
post de contabil. @on- 
dițiile de organizare 
și tematica pot fi con
sultate la sediul uni
tății din str. M. E- 
mineecu. nr 132, în
cepând cu data de 30 
aprilie 1997. (3517)

• Etectuez transport 
marfă -cu- camion .izotermă 
13 t<5ne. Vând cartiiori Tir 
Mercedes si • SRL. Orăștie, 
647789. (4949)

COMEMORĂRI

• In săptămâna lu
minată a Sfintelor 
Paști 1996 ne_a pără
sit pentru totdeauna 
dragul nostru ing.'

CUCUIAN ELISEI
Parastasul de pomenire 
sâmbătă 3 mai 1997, 
ora 9, la Biserica din 
Simeria (Biscaria). 
Dumnezeu să-l odih
nească. Soția și rtu 
dele. (GRT)

COOPERAȚIA DE CONSUM

Achiziționează melci vii din speciile > E 
LIX POMATIA și IIEIIX LUCORUM prin 
toate unitățile comerciale ale cooperației din 
județul Hunedoara.

Diametrul cochiliei trebuie să fie cuprins 
între 28 și 38 mm. (4961)

!
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J ----------------- ------------------ ----- -—--— I
j colaborare cu CASA DE CULTURĂ din Deva, • 
J vă invită sâmbătă, 3 mai a.c., ora 17, la sala » 
j mică, la o întâlnire de mare interes. Cu acest» 
J prilej aveți ocazia să urmăriți o interesantă» 
1 proiecție de diapozitive despre capitalele Uni-1 
Junii Europene. f
J Expunerea care însoțește proiecția este ț 
l susținută în limba română de dl. prof. E. Pfaff f 
Jdin Germania. Intrarea gratuită.
I t

VĂ INVITĂ I

FORUMUL DEMOCRAT GERMAN,
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AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

I
 Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din ?

S • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI
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din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea’ 
Tribunalului județean); — la chioșcul din; 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- î; 
sinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR-; 
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz • 
„Orizont"). ■

I

I

I
I
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>
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; • HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. !
\716926). ! I

Republicii (tel.* 
„MERCUR". S

• ORĂȘTIE. la chioșcul de lângă ma-;
■

$ - :• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1;
ij'zn spațiul secției foto). Telefoane : 770367

!:
;i • BRAD, strada 
Ș650968), la sediul S.C.
5
••gazinul „Palia".

<770735.

I
| LADA este astăzi în țară, 

| prin LADA CĂR ROMÂNIA ! 
I
| „LADA CAR ROMANIA" SRL

|cu sediul în București, vă oferă spre vânzare I întreaga gamă de autoturisme -ale prestigioa
sei firme LADA :

I • VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA 

|« SAMARA • SAMARĂ S.L. • SAMARA 
■ SEDAN • NIVA 4x48 NIVA G.L.X. 4x4.

Automobilele LADA sunt mașini robus- 
|te, de încredere, care nu vă vor dezamăgi în I condițiile concrete ale circulației din România. 

Motoarele cu care sunt dotate le conferă o 
| trăsătură comună: puterea. Nu trebuie omis I faptul că LADA este o mașină economică, nu 

doar din punctul de vedere al consumului, ci 
Iși dintr-acela al pieselor de schimb și al ser- 

I’vice-ului asigurat de LADA CAR ROMANIA, 
precum și garanția de 18 luni sau 2000 km. 

|Și ultimul, dar nu cel din urmă, prețul face 
Idin LADA un automobil accesibil.

Mașinile, la zero km, se livrează la Deva, 
leu promptitudine, în cel mult 15 zile de I: 
| data încheierii contractului.

Contractele de vânzare-cumoărarc se în
cheie prin S.C. CUVÂNTUL LIBER" S.A 
DEVA, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 211275. 
fax 2180G1.

Cei interesați pot consulta la sediul redac- 
Iției ziarului „Cuvântul liber" întreaga docu- 
Smentație privind modalitățile dc vânzarc-cum- 
| parare.
I-----------------------------------
I IX ATEVHA PAKTICII-ANTILOIl LA 
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TI-AI DORIT O MAȘINA ? 
ȘÎ DEOCAMDATĂ N-J AI?
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TRAFICUL RUTIER

Secția L9 Simeria aduce la cunoștința par- I ticipanților la traficul rutier că în data dc 5. 
■ 05. 1997, între orele 8—16, se va închide cir- 
Iculația rutieră prin trecerea la nivel 
|DC 122 în sat Tâmpa. Circulația se va efectua 
jpe ruta ocolitoare DN 7 — DN 66, DC 122.

I 
I

CF pc

Agențiile ziarului nostru asigură, la.

■ ;

!;
■,

taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
> promptitudine a tuturor anunțurilor de 
.mică și mare publicitate:
; —---------

■ S.C. „SILVANA" S.A.

122. 
(CEC)

. Abonament la ziarul 
„CUVANTUI LIBER"

Cu sediul in Hunedoara, Piața Libertății, 
[nr. 16, organizează

1.Cuvântul liber” este cotidianul cel mai;
;î apropiat dc dumneavoastră. J

Abonamentul rămâne în continuare calea!); 
;>cca mai avantajoasă (le procurare a ziarului. I;

<
!;RUL

5.................................
;>față dc cumpărarea cu bucata.

DE

■de

COSTUL UNUI 
j „CUVÂNTUL 
LEI LUNĂ plus

pentru închirierea spațiului comercial 
Restaurant TIC TAC, in suprafață de 450 mp, 
situat in Hunedoara, bdul Traian, nr. 2 — 
Complex Autogară.

înscrieri si plata taxei de participare până 
14. 05. 1997.

Informații suplimentare la sediul societății, 
la telefon 713923.

A BAL» ZOi»’ >;

ESTE DE 5 000c

0
I
I
I 
r

ABONAMENT’ LA Z1A 
LIBER" 1______________
taxele poștale.

■

Avantajul abonamentului este
11 exemplare primite gratuit

:•
:• NU UITAU; REÎNNC’ȚI-VĂ / 
!;MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER' 
!;dacă nu aveți abonament, solicitați 
<rilor poștali să vă facă.

I 
îi

■
■

■
■

evident,;! 
pe lună,;!

h 

ABONA-;! 
R", iarS 

facto-;!

- ■:

■

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele;!_ _ _ ____ . Ia
se fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ șl;»
In fnntnrîa rmctnlî ___ nnmaî fînral Îm nwmfl» *i

a■
!;la factorii poștali — numai ca bani în nume*
a

■
a

;rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin vira*! 
;mcnt. Relații Ia telefon 213007* !■

:: rămâneți cu noii ,t
? • ' Jc
■

NUMAI PRIN MIDAL GRUP 
S.C. PANIMEX 

DEVA

I Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10. tel. 624892.
Puteți avea în fiecare zi produse proaspete, fo- 

Ilosind in gospodăria dumneavoastră diferitele uti
laje frigorifice oferite de firma noastră.

I >>• Vitrine frigorifice

I — Agregate fi compresoare
■ Elemente de automatizareI —• Freoni fi alți agenți frigorificL
■ m Asigurăm montajul ți serviciile pentru ftajf
Itipu. ile de instalații frigorifice din întreg județul Hu- 
■ nedoara.

g Rnna noastră asigură garanția ide ud aif jt 1° 
jffi!1 de funcționare.

J ULA.
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