
Săptămâna județeană 
de acțiune în favoarea

copilului
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Consiliul Județean Hune
doara prin Serviciul Social 
de Ocrotire a Copilului, a 
stabilit perioada 26 mai 
— 1 iunie ca fiind „Sop, 
tămâna județeană de ac. 
țiune în favoarea' copilu . 
lui".

in această perioadă, sub 
deviza „să facem împreună 
o lume mai bună", are loc o 
campanie de promovare a 
activității de asistență so
cială a copilului, cu punctul

maxim în, 30 mai, când se 
va organiza un spectacol 
dc caritate la Casa de 
Cultură din Deva.

Aceste acțiuni urmăresc 
atingerea a două obiective:

— realizarea unui prim 
pas în crearea unei ati. 
tudini pozitive față de 
copiii defavorizați (orfani 
și abandonați);

— colectarea de fonduri 
din donații și sponsorizări 
pentru sprijiinirea acestor 
copii.
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IN ZIARUL DE AZh

Partidul Socialist este nemulțumit că | Foaie pentru minte și 
inimă

nu s-a produs reforma în 
locală

| Caleidoscop duminical

Sprijiniți material copiii
NU UITAȚI!

Ei nu sunt vinovați dc
Donații se pot face în săptămână 26 mai - 1 iunie la
Primăria orașului dumneavoastră sau în contul nr. 
50104374474, deschis la Trezoreria Deva.

S.S.J.O.C.

defavorizați.

situația în care se află.

administrația publică
Joi, 22 mai, la Deva, 

Consiliul Național în co
laborare cu Consiliul ju
dețean ale Partidului So
cialist au organizat dez
baterea cu tema: „Admi
nistrația publică locală în
tre promisiuni și fapte". 
Au participat primari, vi- 
ceprimari. consilieri locali 
șl județeni ai PS din ju. 
dețele Alba. Caraș Severin, 
Hunedoara, Sibiu și Tti- 
miș. Consiliul Național 
al partidului a fost repre
zentat de dnti Maria 
zăr, vicepreședinte și 
colae Foia, secretar 
partidului

Potrivit punctelor 
vedere exprimate în 
butul dezbaterilor de 
Maria I.azăr, PS este 
țnulțumit dc faptul 
licî puterea care a 
la guvernare până 
trecut, nici cea

care le-a mijlocit, dezba
terea a scos în relief câ
teva probleme de care ad
ministrațiile publice locale, 
departamentul de resort din 
cadrul Guvernului și Par
lamentului, e bine să tină 
seama.

punct de vedere 
consilierii pot im- 
organizarea unei 
extraordinare, cu 
de zi stabilită de
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Alți direc’ori șî patroni arestați!
Prin aceste activități 

s-a creat avutului public 
un prejudiciu 
536 000 000 de Iei, 
prezentând neplata 
cizelor, a taxelor și 
pozitelor aferente.

în aceeași cauză 
cercetat și Solomon 
rina, manager general 
la S.G. Vinalcool Deva, 
pentru care nu s-a putut 
lua măsura reținerii 
trucât datorită unor 
facțiuni medicale 
suportă regimul de 
tenție.

Cercetările continuă
V. NEAGU

din alcool etilic — prin 
intermediul S.C. Komos- 
tar Impex S.R.L. Bucu
rești. în realitate, firma 
respectivă nu există, iar 
băuturile au fost prep a. 
rate la S.C Vinalcool 
S.A. Deva.

Cele menționate au fost 
realizate cu complicitatea 
lui Eugen Herța 
Orăștic, patron la 
Alcoom Service 
Orăștie, arestat 
pentru infracțiunea 
înșelăciune, prin emiterea 
de CECuri fără acope
rire în valoare 
127 000 000 de lei.

Dintr un comunicat al 
poliției aflăm că Par
chetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara a 
emis mandate de arestare 
pentru 30 de zile pentru 
loan Ticula manager eco
nomic la S.G. „VINAL- 
COOL“ S.A. Deva și Livia 
Maria Surea, manager teh
nic la aceeași unitate.

S-a reținut că în peri
oada aprilie — decembrie 
1996, cei doi au întocmit 
documente fictive prin 
care se atestă primirea 
și valorificarea unor bă
uturi alcoolice preparate

de 
re- 
ac
ini-

este 
Ma-
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S.C. 
S.R.L. 

anterior 
de

ION CIOCLEI

1

aprobarea 
venituri țl 
regiilor a- 

sub autorr
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• Privind 
bugetelor de 
cheltuieli ale 
utonome, de 
tatea Consiliului județean
Hunedoara, pe anul 1997;
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NL 
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• Privind aprobarea 
contului de execuție, a 
fondului de tezaur jude™ 
țean. pe anul 1996ț

• Privinjl aprobarea 
contului exercițiului bu
getar județean, pe anul 
1996;

I *>
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DEZBATERE

I

dl.

I

l1.1

Ioc meciurile 
etapă a DL

ION ILIESCU 
LA HUNEDOARA

DE BOX 
de la ora 18,

--------------- -— ——————

_
..........

de 
de- 
dna 
ne- 

că 
fost 

anul
actuală 

nu au realizat depolitiza- 
rea, dezidcologizarea ad
ministrației publice locale, 
în sânul consiliilor locale 
răzbat ambiții și interese 
partinice.

Utilă prin schimbul de 
idei și de experiență pe

Astfel, în practica ad
ministrației publice locale, 
se simte acut lipsa legis
lației referitoare la func
ționarul public, ori Ia 
răspunderea ministerială. 
Adevărata reformă în ad
ministrația publică locală 
încă nu s-a produs, iar 
desDre două din principi
ile ei diriguitoare — des
centralizarea și autonomia 
locală se discută steril de 
7 ani.

De regulă, cu inițiative 
de hotărâre pentru ședin
țele consiliilor, vin preșe
dinții. vicepreședinții, pri
marii sau vlceprimaril. Nu 
o dată problemele spinoase 
ale localităților sau jude-

țului sunt voit ocolite. A- 
tunci. însă, când cel puțin 
o treime dintre ei aderă 
la un 
comun, 
pune 
ședințe 
ordine 
ei

Absenta unei legi a pa- 
trlmoniului, lipsește dc o 
mare parte din conținut 
noțiunea de autonomie lo
cală. S-a mai impus a- 
tenției un punct de ve
dere foarte interesant; li
derul partidului, dl. Tu
dor Mohora, le-a recoman
dat membrilor PS ca la 
turul doi al alegerii de 
președinte săi susțină pe 
dl. Emil Gonstantinescu, 
actualul Președinte al Ro
mâniei. Membrilor parti
dului să li se explice, cu 
claritate^ care au fost 
motivele recomandării, în
trucât forțele politice sus
ținute de președinte Ia 
guvernare nu s-au achitat 
de promisiunile electorale, 
prin care au câștigat ale 
gerile. Interesant, nu?

Spitalul din oro ful Ha Jeg Foto: ANTON SOCACI

Ieri, la Deva s-au des
fășurat lucrările ședinței 
Gonsiiiulul județean. Gon- 
silicrii au adoptat. Ia or
dinea de zi, dezbaterea 
următoarelor proiecte de 
hotărâri:

• Privind aprobarea 
bugetului propriu

județului, pe anul 1997; • Privind completarea 
regulamentului de orga
nizare și funcționare a 
Direcției Județene a Dru
murilor — RA Deva, a- 
probat prin decizia nr. 
80/1995, a delegației per
manente a Consiliului 
dețean Hunedoara;

LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ

• Privind aprobarea 
rapoartelor de activitate 
ale regiilor autonome, de 
sub autoritatea Consiliului 
județean Hunedoara, pe 
anul 1996;

• Privind aprobarea 
rapoartelor de activitate 
ale unor instituții pu
blice, din subordinea 
Consiliului județean 
anul 1996;

• Privind avizarea 
tribuirli traseelor 
transport general de pa
sageri, pentru localitățile 
din Valea Jiului.

Ultimul proiect de ho
tărâre dezbătut a fost 
Introdus pe ordinea de 
zi, ca urmare a reco
mandării consilierilor, fă
cută Ia ultima ședință a 
consiliului. (1,5.)

Astăzi, de la ora 9,30, 
are loo ia Gasa de Sul- 
tură din Hunedoara. 0on- 

ferința Județeană a PDSR, 
de bilanț și alegeri. La 
lucrări va fi prezent 
președintele pDSR, 
Ion Iliescu. \S.B.) 
DERBY FOTBALISTIC 

LA CERTEJ
Duminică, 25 mai, dc - 

byul etapei a 33 a 
Divizia B, seria

are loc la Gertej d; la 
ora 11, între Minerul (lo
cul 4) și Vega Deva, 
liderul clasamentului. De 
prisos să mai subliniem 
că mulțl deveni vor fi 
prezenți la cochetul sta
dion din Certej. Tot du
minică au 
din ultima 
viziei G

GALA
Sâmbătă, 

la Sala Palatului Culturii 
din I.upeni se va desfă..

o gală de box la

care participa lotul na
țional de juniori ce se 
pregătește pentru Gam- 
pionatele europene de 
box. Invitați de onoare 
sunt cunoscuții boxeri 
Francisc Vaștag ;i Mihai 
Leu. (S.C.)

CINSTIREA EROILOR 
COMUNEI 

Duminică după amiază, 
la monumentul închinat 
eroilor căzuți în cele 
două războaie mondiale . 
din comuna Băița va 
avea loc un parastas de 
pomenire după care va 
urma o horă câmpe
nească. Sunt invitate 
multe personalități din 
județ si din țară. Tr.B.)
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Peste 200 de angajați 
ai ICSH Hunedoara s-au 
deplasat ieri la Deva, 
unde au participat la un 
miting spontan de pro . 
test, în fața Prefecturii 
Hunedoara. In cursul di
mineții, la sediul firmei 
din Hunedoara, a avut 
loc o grevă de avertis. 
ment de două ore, după 
care, îmbarcați în 
multe autobuze, o parte 
a protestatarilor 
îndreptat spre reședința 
de județ.

Principalele nemulțu
miri ale constructorilor

mai

s au

Miting oe protest al 
constructorilor de la

ICSH Hunedoara
hunedoreni se referă la 
neplata la timp a sala, 
riilor, siguranța locurilor 
de muncă și Ia condițiile 
improprii de lucru 
în care își des
fășoară activitatea. O 
delegație a muncitorilor 
a fost primită de sub . 
prefectul județului Hu
nedoara, dl. Nicolae Se., 
gesvari, alături de care 
au fost prezenți la dis. 
cutii senatorii Constantin 
Blejan (PNL) șl Oprea 
Andreiu (PNȚCD). Oa
menii au cerut ca o co. 
misie guvernamentală 
să ancheteze situația în 
care se află 
regulile din 
nedoreană.

în cursul 
ieri fuseseră 
fonduri pentru 
salariilor în valoare de 
320 de milioane de lei, 
de la primăria Hunedoara, 
și alte 200 de milioane 
de lei, de la „Siderur . gramată pentru săptămâna ♦ 
gica“ La ora 17.30 a avut viitoare, 
loc o întâlnire la Hu. 
nedoara, cu conducerea

ICSH și ne . 
firma hu„

dimineții de 
deblocate 

plata

SORIN BLADA |

CU CE-ȘI MUNCESC 
OAMENII PAMANTUL?

în comuna Orăștioara 
de Sus aproape că tot a 
doua gospodărie are cal. 
Deci, oamenii folosesc. în 
principal, aceste animale 
Foarte bune de muncă 
la lucrul pământului. Nu
mărul cailor este, la 
ora actuală, de 300. în 
somună mai sunt și peste 
1470 de bovine, ceea ce 
inseamnă că se ară și se 
seamănă și cu vacile. Me
canizarea însă își face 
si ea tot mai mult loc 
in activitatea de pe o- 
i’oare. în prezent în loca
litate sunt 66 de tractoare,

Societății „Siderurgica", T 
pentru a se reuși deblo . | 
carea fondurilor necesare f 
plății datoriilor către ? 
ICSH. Discuția a fost ♦ 
mediată de subprefectul J. 
județului, Nicolae Seges-Î 
vâri, și directorul FPS | 
Hunedoara, Viorel Co.*  
posescu. j*

Potrivit celor declarate * 
de subprefectul județului » 
în cadrul întâlnirii cu | 
constructorii hunedoreni, | 
plata cu întârziere a * 
salariilor se datorează F 
unor ordonanțe guverna . * 
mentale ce stabilesc or,.

T * 1 * I

î 
i 

i 
j 

I

dine a de plată a banilor 
la agenții economici cu | 
datorii. Aceasta conduce * 
spre lipsa fondurilor pen- j1, 
tru ehenzine, deblocarea * 
acestora făeându-se cu L. 
mai multe zile întârziere | 
și doar în urma unor I 
intervenții la nivel cen * 
trai. Despre situația de F 
la ICSH Hunedoara a ♦ 
fost informat Guvernul * 
României, printr-o seri. | 
soare trimisă ieri de la | 
Prefectura Hunedoara și * 
al cărei conținut a fost t 
prezentat participanților ♦ 
la miting, 1

Pentru luni, 26 mai, J 
la ICSH Hunedoara este | 
anunțată o grevă gene . * 

.Vrem să avem si-ț 
că 
vor plăti avan, ♦ 

a declarat Dorel • 
președintele Sin. .j 

„Constructor î 
Hunedoara, |

rală. „ 
guranța 
mai, se 
șurile",
Florian, 
dicatului 
rul" ICSH 
comentând acțiunea pro- *

miercuri, 28 *
i

iar numărul acestora crește 
continuu.

ȚIGANII — EA TREABA

De mai multă vreme 
activitatea de salubrizare 
a municipiului Orăștie 
este privatizată, curățenia 
localității, ca ți menține
rea acesteia fiind efec... 
tuate de societatea „Sa- 
lubris" în care lucrează 
numai și numai țigani. 
Iar țiganii fac o treabă 
foarte’ bună, mai ales du
pă ce primăria le-a sta. 
bilit un program riguros, 
i-a dotat cu tomberoane 
cu roți ș.a

TRAIAN BONDOR

i DREPTUL LA REPLICA| în nr. de miercuri, 21 
Imai 1097, în pag. 1, a 

apărut articolul „PDAR 
J — HUNEDOARA PRO- 
I TESTEAZĂ", nesemnat. - 
* în virtutea dreptului 
I la replică și a orientării 
» imparțiale pe care zia- 
| rnl ce îl conduceți o a- 
* firmă, a dreptului la U 
| magine, vă rog respec- 
J tuos să publicați în ur_ 
Imătorul număr și în a- 

celași loc următoarele:
î Forțele politice insta. 
I late Ia putere în urma 
J câștigării alegerilor și-au 
| propus ca obiectiv iun» 
» damental realizarea re. 
I formei în România, pen- 
* tru atingerea acestui de- 
| ziderat, se impune exis- 
J tența unei puternice vo- 
Iințe politice.

CDR, din a cărei con- 
J ducere la nivel județean 
I fac parte, în urma unei 
• analize serioase, a propus 
| candidatura mea pentru 
J postul de consilier șef 
I la Inspectoratul pentru

Sâmbătă, 24 mai 1997 Duminică, 25

C TVR I )
7,00 Bună dimineața... de 

la Timișoara și Bucureștii;
8.30 Pas cu pas; 9,20 Nu e 
școală ca a noastră (s);

10.10 Șapte note fermecate;
11.10 Matineu muz.; 12,05
Ecranul; 12,50 National 
Geographic (do); 14,00
Știri; 14,10 Itinerar iorda
nian; 14,20 Turnul Babei;
16.30 Mapamond; 17,00 
Rugby; 19,05 leleenciclope- 
dia; 20.00 Jurnal; 21,00 
Savannah (s); 21,50 Anto
logia umorului; 22,50 Mâine 
pe micul ecran; 23,00 Știri; 
23,05 Perla coroanei (s); 
0,00 Săptămâni sportivă; 
0,15 Detectivul din Los An
geles (s).

f TVR 2 ]
7.00 întâlnirea de sâm

bătă de la Cluj-N.; 12,00 
TVR Timișoara; 13,30 Tem- 
pus; 14,00 Un zâmbet pen
tru vârsta a treia; 14,30 

. Dr. Quinn (r); 15,30 O altă
< putere; 16,20 Secretele ni- 
i șipului (s); 17.10 Itinerare 
| spirituale; 17,40 Serata mu- 
I zicală TV; 20,30 Concert
< extraordinar Paloma San 
I Basilio la Miami; 21,25 
1 7 zile — 7 arte; 21,30

Baschet; 22,05 TVM. Me- 
> sager; 22,30 Frumoasa ți 
I Bestia (s).

( C ANTENA 1]
) 7.00 Știri; 7,15 Văduva
t (r); 9,50 Ocolul Pământului 

în 80 de zile (r); 11,00 I- 
l luzii (r); 12,00 Spionaj (do);

14,0 Știri; 14,20 Kickbo- 

Cultură al județului Hu
nedoara, propunere a- 
greatâ și de USD și 
UDMR.

Arhitectura este în 
primul rând un act de 
cultură, cu importante 
implicații economice șl 
sociale. Județul Hune
doara este renumit prin 
importanța monumente
lor de pe teritoriul său 
iar „Direcția Monumen
telor și Siturilor Istorice" 
aparține mai nou de 
Ministerul Culturii, ceea 
ce justifică candidatura 
mea (sic) mai cu seamă 
eă am lucrat la proiecte 
de restaurare.

Faptul că nu am mai 
lucrat în „cultură"!?, 
die Dreghtci, reprezintă 
pentru mine mai curând 
un avantaj, deoarece nu 
pot fi asimilat -ulturni- 
cilor ceaușiștl, pe care 
ti știu de pe când eram 
redactor șef la săptămâ
nalul „INDEPENDENT". 
Sunt aceeași (aceiași —

xer 2 (f.a.); 16,25 Viața 
în trei (s); 17,00 Sfântul 
(s); 18,00 Uragan în „Pa
radis" (s); 19,00 Știri; 19,05 
Nici o clipă de plictiseală 
(s); 19,30 Sirenele (s); 20 30 
Observator; 21,00 Bine
cuvântarea răului (thriller); 
22,40 Știri; 0,10 Aphrodisia.

(pro - TV^
7,00 D.a.; 8,30 Flipper 

(s); 9,00 Luke cel norocos 
(s); 10,00 La Dolce Vita 
(f/r); 12,55 Știri; 14,30 
Motor Sport Mag.; 15,00 
Gillette — lumea sportului;
15,15 Acuzat pe ne
drept (f); 17,00 Baschet 
NBA Action; 17,30 Walker, 
polițist texan (s); 18,15 A- 
devărul golgoluț (s); 18,45 
Te uiți și câștigi! (cs)|
19.30 Știri; 20,00 Proces 
de conștiință (f); 21,55 
Știri; 22,00 Crimă cu pre
meditare (s); 23.00 Știri;
23,10 Nemuritorul (s); 0.00 
Sport la minut; 0,45 Lap 
Dancing (f. er ).

(DEVASÂf^
7,00 Dulce ispită (s); 

8,00 Desene; 8,30 Taver
nele lumii; 9,00 Când i- 
nima așteaptă (s); 9,30
Farmacia de gardă (co); 
10,00 Jocul decisiv (f),
11.30 Odiseea (s); 12,30
Brigada de șoc; 13,(H Pi
sica în cușcă (f); 14,30
Videotext; 17,00 Micii e- 
roi (doc.); 18,00 Desene;
18.30 Unde este viitorul 

(doc.|; 19,00 La nord de 
paralela 60 (s); 20.00 Vo
odoo (f); 22.00 Odiseea; 
23,00 Brigada de șoc;
23.30 Arena (f); 1,00 Serial 
erotic; 2.00 Videotext. 

n.n.) șl am aflat că au 
intrat în panică.

Numai asta justifică 
protestul dumneavoastră 
solidar.

F.u înțeleg ce are cul
tura cu arhitectura, dar 
nu pricep ce are agri
cultura cu cultura, după 
cum nu are nimic nici 
sula (de cizmărie) cu 
prefectura

Recoltă Bogată!
SlMION SANDU 

BORBEANU
N.R.: Am redat textul 

dreptului la replică doar 
cu două intervenții ab
solut necesare. Cititorii 
noștri, oamenii care lu
crează în cultură au po
sibilitatea să precizeze 
limbajul „elevat" al 
cuiva care pretinde să fie 
numărul unu în cultura 
hunedoreană. Cât pri
vește somația privind da
ta publicării, îi amintim 
domnului S.S.B. că a*  
ceasta este la latitudinea 
noastră. Atât.

I 
w 

I 
* 

I 
* 

I ft 
I ft 
I ft 
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I
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I ft’ 
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C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața!;

8.15 Lumină din lumină;
9.15 Colț Alb (s); 9.40 Ar- 
lechino; 10,40 Leonard 
Bernstein (s); 11,40 Viața 
satului; 13,20 Biserica sa
tului; 13,30 Atlas (do); 14,00 
Știri; 14,10 Video-magazin... 
în direct de la Complexul 
Lebăda; 15,30 A doua al
fabetizare; 15,45 Fotbal;
17.15 Star Trek (s); 18,05
7 zile în România; 19.15 
Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 
20 30 Duminica sportivă; 
21,00 Blaze (f); 23,00 Știri; 
23,05 Varietăți; 23,55 Setea 
(s); 0,45 Concert extraordi
nar de rock simfonic; Da
vid Palmer.

ț TVR 2 )
7,00 5 x 2. Mag. dumi

nical de la lași; 13.00 Oa
meni care au fost...; 13,30 
Rev. de istorie; 14,00 Dom
nișoara țărăncuță (f); 15,45 
Cazuri și necazuri în dra
goste (div.); 16,20 Secretele 
nisipului (s); 17,15 Repriza 
a treia; 18,05 Sensul tran
ziției; 19.25 Maeștrii tea
trului românesc; 20,25 Hy
perion; 21,30 Fotbal; 23,20 
TVM. Mesager; 23,50 Bas
chet.

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Sfântul 

(r); 8,30 Nici o clipă do

IN ORICE 
OCAZIE 

PUBLICITATE 

PRIN 
„CUVÂNTUL 

LIBER"

mai 1997
plictiseală (r); 9,00 Micuța ' 
Rosie (s); 10,30 Un câine l 
cu imaginație (s); 11,00 Do; 1
11.30 Controverse istorica; ,
14,35 Poliția spațială (s); ț 
16,25 Viata în trei (s); 17.00 i 
Sfântul (s); 19.M Știri ?
19,05 Muppets Show (s); )
19.30 Sandra, prințesa re- 1 
belă (s); 20,30 Observator; 
21.00 Afacerea Cartier (co); i 
22,40 Știri sportive; 22,55 l 
Viață periculoasă (s.a.J.

(pro^ !v)
7,00 D.a.; 8,30 Fiica o- ț 

ceanului (s); 9,00 Super t 
Abracadabra; 10,30 Fam. , 
Jetson (f. da); 12,55 Știri; 
13,00 News Radio (s); 13,30 
Detectivi de elită (s); 14,30 * 
Lumea filmului; 15,00 Auto ț 
MP de Formula 1 al Spa- I 
niei (d); 16,45 Stan și Bran ' 
(s); 17,30 Terra 2 (s); 18 30 
Beverly Hills (s); 19,30 Știri; I 
20,00 Rătăciri (f); 22,05 
Știri; 22,10 Fotomodele (s); J 
23,00 Știri; 2315 Procesul I 
etapei.

[PEVASAT+J
I

7,00 Micii eroi (doc.); 
8,00 Desene; 8,30 Unde 
este viitorul meu; 9,00 
La nord de paralela 60 
(s); 10,00 Voodoo (f); 12,00 
Odiseea; 13,00 Arena (f);
14.30 Videotext; 17,00 
Tombik & B.B.; 18,00 De
sene; 18,30 Album de fa
milie (doc.); 19.00 La nord 
de paralela 60 (s); 20,00 
Arestarea lui Gotti (f);
21.30 Odiseea; 22,30 Bri
gada de șoc; 23,00 Am
bulanța (f); 0,30 Serial 
erotic; 1,30 Videotext.

i
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Care sunt Emoții la o festivitate

prioritățile de cinstire

umneavoastră
pentru

O întrebare simplă, nu? 
Ea .presupune însă din 
partea unui consiliu lo
cal și a executivului său 
o temeinică cunoaștere a 
problemelor localităților 
pe care le „păstoresc", și 
o bună capacitate de se
lecție.

De data aceasta la în- 
trebare ne-au răspuns :

ADORI AN SOARE — 
vieevrimarul orașului Pe- 
trfla ;

— Prioritățile noastre 
din acest an. stabilite încă 
de la începutul anului 
sunt:

Repararea și întreținerea 
căilor de acces în oraș. 
Au fost plombate găurile

1997?
lipsa banilor dar s-ar 
putea și ca unele să fie 
încheiate mai repede.

GHEORGHE SUCTU — 
primarul orașului Uricani:

— Să le luăm pe capi_ 
tole.

în domeniul investițiilor 
— reabilitarea rețelelor ter- 
.mice și modernizarea cen
tralei termice nr. 1 din 
cartierul Bucura, continua
rea lucrărilor la blocul 
13. cu 40 de apartamen
te și punerea în funcție 
a 20 de apartamente; e- 
tapa 1 a lucrărilor de 
introducere a gazului me
tan în oraș.

Salubrizarea generală 
a orașelor, cu forțe pro-

Luni dimineața, Sala 
mare a Casei Căsătorii
lor din municipiul Petro
șani, frumos ornată cu 
flori, între care predomi
na liliacul, cu mulaje ale 
unor foarte reușite ope
re de artă plastică ale 
artiștilor locali, a primit 
— așa după cum am mai 
informat — un musaftr 
de seamă — pe Excelen
ța sa BERNARD BOYER, 
ambasadorul 
Franceze la 
cu prilejul

Republicii 
București, 
decernării 

titlului de Cetățean de 
Onoare al Municipiului 
Petroșani. A fost o festl. 
vitate emoționantă, la ca
re au ținut să fie pre-

zenți mulțî locuitori ai 
Petroșaniului,

Ca semn de respect 
pentru orașul care-l o- 
nora cu acest titlu, ca șl 
pentru poporul român, 
excelența sa a mulțumit, 
in limba română, pentru 
onoarea ce i s-a făcut. 
La sfârșit, într-o impe
cabilă limbă a poporului 
unde este ambasador, oas
petele a recitat, cu emo
ție în glas, din Nicliita 
Stănescu. Cu Nichita, 
poezia contemporană ro
mânească. și-a consolidat 
intrarea in circuitul de 
valori spirituale ale Eu
ropei.

Un debut 
tragic

Săptămâna pc care o încheiem a debutat 
tragic pentru Valea Jiului. Și începuse atât 
de frumos ! ; cu cinstirea ambasadorului Fran
ței prietene și susținătoare asiduă a României 
în Europa, cu titlul de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Petroșani. Din păcate, chiar la 
ora când ambasadorul Franței mulțumea pen
tru această dovadă de cinstire, zeul-cărbune 
ceruse noi jertfe umane. La Mina Dilja, aprin
derea de metan transforma oameni în torțe vii.

Au murit oameni, alții sunt supuși unor su
ferințe cumplite, pentru alții șansa supravie
țuirii e ca un fir de ață.

Dumnezeu să-i odihnească in pace pe morii 
și să-i ajute pe cei care mai au șanse de a ră
mâne printre cei vii. Sfântă Varvara, veghează 
asupra minerilor Văii Jiului, pentru ca zeul- 
cărbune să nu mai ceară jertfe I

Rodica și cei șapte copii minori

(OVSIIIll LW'U M PKiîiAKLl
a ||’ARIAMLL. -SI t.tAEKN Al L < I iAUl | ■

in asfalt pe strada Re
publicii și a început ac
țiunea în centru. Se va 
continua cu străzile din 
aartierul 8 Martie, Tudor 
Vladimirescu și Brătlanu 
din Lone a.

Iluminatul public. Până 
acum s-au înlocuit corpu
rile de iluminat pe strada 
Republicii. Se continuă 
eu străzile 22 Decembrie, 
Tudor Vladimirescu și car 
flerul 8 Martie.

Construcția de locuințe, 
tn 1996 s-au reluat lu
crările la blocul 33. cu
84 de apartamente. Con
tinuăm în acest an.

Trrtroducerea 
metan în oraș, 
tat executarea

gazului 
S-a lici- 
rețelelor

de distribuție și a bran
șamentelor colective dt 
la blocuri. Magistrala de 
gaze se află în execuția 
RAGCL Petroșani.

Reabilitarea centrale
lor termice, a punctelor de 
termoficare șî rețelelor de 
distribuție. Intenția noas
tră este ca, pe măsură 
ce modernizăm o centra
lă, să efectuăm $1 depo
luarea, pe care aceasta o 
produce, ’ prin arderea 
cărbunelui, dacă va tre • 
tml să solicităm șl con
tribuția financiară a popu
lației, o vom face.

Telefonia automată. Se
află In atenție locali
tățile Cimpa șl Jieț.

Toate aceste priorități

prii. în primăvara aceasta 
am plantat 300 de arbori 
ornamentali și am mărit 
suprafețele de zone verzi, 
cu cele care în trecut erau 
infestate cu moloz șl gu
noaie. între priorități se 
numără și amenajarea pie
ței agroalimentare, cu 
apă curentă pentru spă
larea produselor, cu grup 
sanitar, astfel încât să 
poată fi autorizate sa
nitar. Deși anul trecut 
am curățat malurile Jiu
lui de Vest vom conti
nua acțiunea, dar am 
emis și o hotărâre de 
consiliu pentru sancțio
narea drastică a celor 
ce aruncă gunoaiele la 
întâmplare. Am reînfiin
țat, în acest an, prin 
hotărâre de consiliu, că*  
minul cultural din Câmpu 
lui Neag. La capitolul 
amenajări și întrețineri de 
străzi și trotuare, prio
ritatea priorităților este 
betonarea pe 150 ml șl 
6 m lățime a străzii Aleea 
Brazilor, situată într-o 
zonă foarte circulată a 
orașului, șî care ne-a fost 
cerută, în mod expres, 
de alegători.

Priorități Două consilii 
loiale orășenești au făcut 
în aceste rânduri dovada 
că le cunosc*.  Ie stăpâ
nesc șl pe cele mal 
multe le-au amorsat. Să 
vedem ee le va permite

La primăria din Petrila 
este afișată o „dispoziție" 
a primarului care, în esen
ță, sună cam așa: Având 
în vedere adresa Parche
tului de pe lângă Tribu
nalul Hunedoara — prin 
care Rodica Tismănaru so
licită să fie numită tuto
re pentru...

Am reprodus aceste rân
duri pentru a intra puțin 
în atmosfera unei încer
cări de a îndulci amărăciu
nea unei mari nenorociri 
care s-a petrecut nu cu mul
tă vreme în urmă la Petrila. 
La vremea potrivită, noi 
am adus la cunoștința ci
titorilor faptul că un băr
bat și-a omorât nevasta, 
lăsând pe valurile nemi
loase ale lumii, fără nici 
un sprijin, șapte copii mi

nori. Acum, copiii au un 
sprijin, tutore în termen 
strict legal, dar sperăm să 
nu greșim prea mult dacă 
folosim cuvântul mamă.

Rodica Tismănaru at 
26 de ani, iar „tutore" a 
devenit la cerere. Ceea ce, 
orice om de bună credin
ță nu poate decât să spu
nă că este mare lucru. Pe 
care alții, Doamne fereș
te ! Numele de familie este 
Bălan. Ccrasela are 4 ani. 
La mulțî ani Cerasela! 
Cornelia, 6. Sora lor Lo- 
redana a ajuns la 8 ani, 
iar Marius la 11. Cea mai 
în vârstă este Liliana, ca. 
re nu mai are mult până 
la majorat, fi spunem de 
pe acum să aibă parte de 
ceea ce este frumos în via
ță. Fratele el, Nicolae, are

16 ani, iar Maria a petre- Să dea Dumnezeu să fie 
cut 12 ani din viață. Line pcttttu toți!

Din inițiativa primăriei, în centrul municipiului Pe
troșani se repară îmbrăcămintea asfaltică

Prețurile pieței din Uricani

depind de mărimea bu
getului. S-ar putea ca
mele să nu poată fi

amorsate în acest an, din

bugetul pe acest an i u- 
nut de austeritate, ca șl 
în anul trecut, ca șl în 
anii trecuțL

Pagină realizată de 
ION CIOCLEI, 

TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

mică, dar prezintă, la ora 
actuală, o foarte largă ga
mă de legume, fructe, lac.

tâte ș.a. Prețurile acestora
— deși aduse de la dis
tanțe mari — nu diferă

Piața din cea mai vesti
că localitate a Văii Jiului 
— orașul Uricani — este

în piața din Uricani este marfă din abundență. Se pare că bani sunt mai 
puțini, întrucât gospodinele sunt destul de rare.

mult de cele practicate în 
alte piețe din această par
te a județului: 1 kg de 
cartofi se vinde cu 1000— 
1300 lei. 1 kg de varză cu 
4 000 lei, 1 kg de brânză 
de oaie cu 15 000 lei 1 kg 
de brânză de vacă cu 
13 000 lei. Legătura de cea
pă și de ridichi se vinde 
cu 500 și 1 000 lei. iar trei 
căpătăm de salată cu 1000 
lei. Am discutat cu un om 
ce vindea brânză de oaie.

— De unde sunteți ? — 
l-am întrebat

— Dintr-un sat din ju
dețul Arad Am o turmă 
de 200 de ci și aproape 
toată brânza ce o obțin o 
aduc aici

— De ee tocmai la Uri
cani. este prețul maj ma
re ?

— Nu. Prețul este ca și 
la Arad de pildă dar aici 
marfa trece mai repede 
Aduc la un transport 100— 
150 kg de brânză și in
tr-o zi o vând.
TT
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Universal—International

Din „minunile" lumii...

Unul din primii pio
nieri ai cinematografiei 

i americane a fost producă- 
I torul CARL LEMMLE 
; (1867—1939). El fondează
i la 17 mai 1912 una din- 
■ tre cele mai puternice 

companii de producție, 
. locație și distribuție a 
| filmelor, „Universal Pic- 
; tures Corporation", cu 

sediul în Burbank. întru- 
I cât activitatea se desfă- 
| șoară bine, Lemmle în- 
I cepe în martie 1915 con- 
! struirea celui mai ma- 
I re studiou din lume — 
> la acea dată, „Universal 
| Glty", situat pe Ventura 
» Boulevard.
I______________________

CONSTANTIN NOICA. despre :
FILOSOFIE

„De unde ideea că fi- 
lpsofia te învață adevă
rul ? Te învață să gân
dești — nu adevărul. îți 
tlă direcția adevărului. Vor
ba lui Kant: ca să știi ca
re e adevărul despre un 
lucru, trebuie să ai acor
dul cu acel lucru. Deci, 
orice adevăr e despre ce
va; orice adevăf e mate
rial. Ce poate să însemne 
adevărul, așa formal ? E- 
xistă realități, nu realita
te. Există adevăruri, nu 
adevăr".

„ Știința vorbește despre 
lucruri și în cel mai bun 
caz despre idei. Dar nici

MARIN PREDA, Despre suferință PRIN SECOLE DE PARADOX

Emblema studiourilor 
este reprezentată de un 
glob terestru pe care es
te înscris — din 1946, 
„Universal - Internatio
nal-. Astăzi „Universal”

UN SECOL DE CINEMA

aparține societății spe
cializate în activitatea 
de divertisment MCA 
..Music Corporation of 
America" și se ocupă cu 
producția de seriale TV.

De-a lungul anilor a 
3bordat toate genurile 
cinematografice, înce
pând cu comedia „It 

măcar ideile nu sunt ma
terialul filosofici, ci spi
ritul, spiritul viu care e- 
mite idei".

„Platon — spbnea lu
mea — și-a pierdut tim
pul pe lângă tiranii Sici- 
liei încercând zadarnic să 
întemeieze o cârmuire de
spre principiile filosofiei. 
Ca și cum un filosof ține 
neapărat să reușească I 
Ține să învețe".

„Ciudați sunt oamenii 
aceștia care vor adevărul 
de la filosofie. Adevăruri 
da, dar adevărul ? Ade
vărul e rezdltatul gândirii 
logice, așa cum fapta bu
nă e rezultatul trăirii mo
rale".

suferința e imensă și n-ar 
fi dacă noi resurse de spe
ranță, care nasc în sufle
tul uman ca un val în
dată ce valurile preceden
te s-au sfărmat de țărm, 
n-ar țâșni din adâncuri și 
nu ne-ar face iarăși pu
ternici".
• „Suferința are une

ori dulceața fericirii...".
• „Suferința nu e un 

lucru dorit, ea totuși vine, 
cum vine și moartea".

Selecție de ILIE LEAHU

Started with Eve" (Eter
na Eva) — 1941, regia 
Henry Koster, cu Deanna 
Durbin și Charles Laugh
ton, continuând cu dra
ma „Scarlet Street" (Stra

da roșie) — 1945, în re
gia lui Fritz Lang, cu 
compatriotul' nostru Ed
ward G. Robinson șl 
Joan Bennett șl conti
nuând cu western-ul 
„Law and Order" (Le
gea și ordinea) — 1953, 
regia Nathan Juran, cu

VARIETĂȚI
■ CEI, MAI MARE 

CORT DIN LUME.
Cum era de așteptat, cel 

mai mare cort din lume 
găzduiește spectacole de 
circ. Și, cum o cere „me
seria", circarii sunt ade- 
vărați hoinari, deplasân- 
du-se cu spectacolele lor 
dintr-un oraș în altul.

Revista germană „Hobby" 
relatează despre precizia 
și rapiditatea cu care este 
montat cel mai mare cort 
din lume.

Prevăzut a adăposti pe 
i scaune 5600 de spectatori, 
| imensul cort este construit 
' din nu mai puțin de 20000 
1 de părți componente. Mon- 
; tajul lor începe prin am

plasarea celor patru stâlpi 
centrali, înalți de 32 de me

VICIU
• Vreau cu adevărat să 

fiu ticălos, dar fără să 
mă constrângă nimeni.

• Păstrează viciile care 
îți sunt folositoare, dar la
să deoparte și tonul și 
aparențele care te-ar fa
ce de râsul lumii.

Diderot
• Există o diviziune a 

muncii până și în vicii.
Hazliii

• Viciul., poate este și 
dorința de a ști totul.

Balzac

I * 
I
*

Ronald Reagan și Doro- « 
thy Malone. '

în fine, dar nu în ul- | 
timul rând, filmul bio- * 
grafic muzical „The I 
Glenn Miller Story" (Po- * 
vestea lui Glenn Miller) I 
— 1954, regia Anthony J 
Mann, cu James Stewart I 
șl June Allyson. De ase- J 
meni, se cuvine să re- . » 
marcăm popularitatea de I 
care s-a bucurat pe me- J 
ridianele globului seria- | 
Iul de factură polițistă J 
„Colombo", eu Peter | 
Falk, turnat în studiou- ‘ 
rile „Universal". |

• „Suferința e un te
zaur de care nu trebuie 
să ne rușinăm, dar pe ca
re nu trebuie să-l mai spo
rim conștienți !“
• „După mine suferin

ța e o criză din care tre
buie să ieși cât mai ra
pid, adâncimile ei ne ră
tăcesc spiritul. Ce e de 
fapt suferința ? O depre
siune. Ce rost are să zaci 
în ea și, mai rău, să te 
acomodezi cu ea ?“
• „S-a dovedit că for

ța unui om de a îndura

ADRIAN CRUPENSCHI j

tri. După ancorarea cablu
rilor de susținere, se trece 
la întinderea prelatei. Ea 
are o suprafață de 5408 
mp., fiind confecționată 
din folii de1 PVO. In nu
măr de 12, ele cântăresc, 
împreună cu cablu
rile pe care se întind, cir
ca 5 tone.

Ridicarea cortului pro- 
priu-zis durează 4 ore. A- 
poi, în alte trei ore, se 
amenajează interiorul: am
fiteatrul cu cele 5600 de 
locuri, scena, instalația e- 
lectrică ce cuprinde kilome
tri de cabluri, estrada mu
zicală etc. La capătul a 
7 ore de muncă încordată, 
cei 200 de muncitori au 
încheiat pregătirile. Spec
tacolul poate începe.

IPOCRIZIE
• Ipocrizia este un o- 

magiu pe care viciul îl 
aduce virtuții.

La Rochefoucauld
• Când vrei să te faci 

plăcut în lume, trebuie să 
te resemnezi să-i lași pe 
niște oameni ignoranți 'să 
te învețe o seamă de lu
cruri pe care le știi.

• în Franță sunt lăsați 
în pace cei care dau foc 
și sunt persecutați cei ca
re trag clopotul de alarmă.

Chamfort

Q CELE ȘAPTE MI
NUNI ale lumii antice e- 
rau de fapt șapte celebre 
monumente ale arhitec
turii și construcțiilor an
tice. Ele au fost pe drept 
cuvânt considerate și nu
mite, „minuni", deoarece 
atât prin sistemul de con
strucție, cât și prin aspec
tul lor arhitectural au de
pășit tot ce fusese reali
zat de om până atunci.

Ele sunt:
1) PIRAMIDA' LUI KE- 

OPS (singura dintre cele 
șapte minuni ale lumii 
antice care dăinuie până 
azi);

2) GRĂDINILE SUSPEN
DATE ALE SEMIRAMIDEI
— din Babilon;

3) TEMPLUL ZEIȚEI 
ARTEMIS — din Efes;

4) STATUIA LUI ZEUS
— din Olimpia (făurită de 
Fidias));

5) MAUSOLEUL DIN 
HALIGARNAS;

î ȘTIAȚI CĂ... j
I ...există o „Declarație universală a drepturilor. Ț

animalelor" ? >■
i Ea a fost publicată la 15 octombrie 1978 de „Llgue ■ 
| Internationale des Droits de L’Animal" din Franța | 
J Această declarație cuprinde 14 articole, astfel: I
| ART. 1. Toate animalele se nasc egale în fața !
« vieții și au același drept la existență; ’
1 ART. 2. Orice animal are dreptul la respect. • 
’ Omul ca specie animală nu poate extermina alte I 
I animale sau să le exploateze, violând acest drept; > 
’ el are datoria de a pune cunoștințele sale în servi- | 
t ciul animalelor. Orice animal are dreptul la aten- • 
• ție, îngrijire și protecție din partea oamenilor; j

ART. 3. Nici un animal nu trebuie supus unu! »
tratament rău sau să fie brutalizat; ]

IDacă moartea unui animal este necesară, ea tre- .
buie să fie instantanee, nedureroasă și negenera- | 

j toare de teamă. (Va urma) 1
M* 4 MM 4 MM* 4 MM 4 **W 4 4 M* 4 MM* 4 MM 4 MM> 4 MM ft g

Lacul Bucura. Foto: I.IIORVAT

6) COLOSUL DIN RHG- 
DOS;

7) FARUL DIN ALE
XANDRIA.

Q Gele mai vestite gră
dini ale antichității, intra
te în istorie prin cele „șap
te minuni" ale lumii an. 
tice, au fost așa-zisele gră
dini „suspendate" ale re
ginei babilonene Semira-' 
mida.

i0 Cel mai renumit mo
nument al arhitecturii ma
ure este Palatul Alhambca 
din Granada (Spania).

0 PARTENONUL repre
zintă o capodoperă a ar
hitecturii grecești —- tem
plu dedicat zeiței Athens 
Parthenos, ridicat pe 8- 
cropola Atenei. Monumem 
tul este un templu doric, 
lung de 70 metri și lat de 
31 metri, înconjurat de 
un rând de coloane: câte 
8 pe laturile mici și cât*  
17 pe cele mari.

Grupaj de ILIE LEAHS

î

j
!

î

Aici. la Gemenele, di
mineață frumoasă și se
nină, cu aer viu și răco
ros, iar din Colții Bucu
rei, dintr-un cer de foc, 
im soare vesel ne mân
gâie fețele. Ne pregătim, 
nerăbdători, să vedem 
vietățile muntelui, mai 
ales caprele negre, ce 
trăiesc în stâncării încre
menite, din mediul na
tural netulburat de om. 
Ne-am luat binoclul și 
aparatul de fotografiat 
și am pornit la drum, 
pe poteca ce duce la la
cul Gemenele, una din 
perlele rezervației știin
țifice, situat la 1930 m. 
Așezat în căldarea cu a- 
celași nume, pe o supra
față de cca 6 ha, Iacul, 
înconjurat de covoare 
de jnepenișuri și exem
plare viguroase de zâm- 
bri, adăpostește o boga
tă populație de păstrăv.

Părăsim malul lacului în- 
dreptându-ne spre Poiana 
Gemenele, în cea mai de-

Excursie în Parcul National Retezat (V)
plină liniște pentru a nu 
speria caprele negre, cu
noscând faptul că în zo
na Poiana Gemenele — 
Tăul Știrbului — Poar
ta Bucurei se află cea 
mai mare concentrare 
a acestei specii.

Ascunși după stânci 
sau buchete de jnepeni, 
urmărim cu binoclul de-a 
lungul șurlaielor, pe brâ- 
ne înguste, printre jepi 
sau anini pitici, pe les
pezi de piatră prețioa
se animale. Iarna, pe ză
padă, e ușor să le des
coperi.

al hainei lor de va- 
Acum surul-roș-

cat
ră se pierde în 
cui
am
pede de piatră ridicată 
un țap culcat, leneș, sin
guratic, trăind de capul 
lui. Pentru caprele cu 
iezi însă numai ceata

mozai- 
de culori. Și, lată, 
descoperit pe o les-

înseamnă siguranță.
Dinspre Poarta Bucu

rei ne apar înșirate păs
când agale 12 capre cu 
iezi zburdalnici printre 
ele. Dar deodată stau 
încremenite cu capetele 
ridicate, iar iezii au dis
părut în jnepeniș. Ne-au 
simțit ? Nu I Sunt speria
te, dar nu aleargă. Ge s-a 
întâmplat? O acvilă, care 
săgeta văzduhul, s-a a- 
propiat în zbor, timp în 
care caprele s-au adu
nat gata de apărare cu 
coarnele. In marea tă
cerii. auzim doar ciripi
tul fâsel de munte, sin
gura cântătoare în aceste 
stâncării.

Dincolo de custura lun
gă și dințată, sub un 
grohotiș o pădioară cu 
iarbă, lângă care un cio
por mărișor de capre ru
megă liniștite. Numai o

are 
les- 
za- 
din 
jur

capră bătrână nu 
odihnă. Și-a ales o 
pede înaltă pe care 
ce; se oprește des 
rumegat, privește în 
atentă, e straja, condu
cătoarea cioporului, ea 
este singura care dă sem
nalul de primejdie, de 
fugă.

Ajunși cu greu în Poar
ta Bucurei, ne oprim 
pentru un timp de odih
nă și o bucată de me
rinde din raniță. Din 
creasta Porții (2261 m 
altitudine), priveliște ex
traordinară, pur alpină, 
înspre căldarea Bucu
rei, cu salba de lacuri 
de un deosebit pitoresc 
(Bucura, Ana, Viorica. 
Florica, Pușa, Lia, Tăul 
Agățat, Tăul Porții). D'n 
acest punct am fotogra
fiat abrupturile Judelui, 
căldarea Știrbului, cât 

și ținutul Bucurei.
Soarele a început să 

pășească spre apus. Co
borâm de la Poarta Bu
curei în căldarea Geme
nele, pe unde s-a scurs 
odinioară ghețarul care 
a scobit această morenă 
enormă, satisfăcuți că 
am văzut caprele negre 
la ele acasă, cu o floare 
roșie de bujor de munte 
la pălărie, semn al verii 
șl al bucuriei.

Pe drum, înspre ca- 
sa-laborator Gemenele le- 
am povestit nepoților că 
în parcul național Rete
zat s-ar afla vreo 500 e- 
xemplare de capră nea
gră, împărțite în 3 eco- 
tipuri, de pădure, de jne
penișuri și de gol alpin, 
ușor deosebite între ele 
după modul lor de via
ță. Primăvara, caprele 
negre coboară în pădu-

munțli 
acestei 
de ca- 

(cei a-

rile mai joase, până la 
Râul Mare, unde vege
tația pornește mai repe
de, iar toamna în tim
pul împerecherii se reu
nesc în poienițele din 
jnepenișurile etajului sub- 
alpin. De asemenea le-am 
relatat despre insuccesul 
colonizării caprei negre 
de Retezat în 
Rodnei, cu iezii 
specii, alimentați 
pre domestice 
proape 100 iezi au pie
rit în timpul creșterii 
lor la Gura Zlata din 
cauza laptelui cu un pro
cent mult mal redus în 
proteine față de cel al 
caprei negre și lipsei de 
experiență din partea a- 
cestora). Solonlzarea nu 
s-a putut face decât cu 
exemplare adulte.

@asa-laborator ne-a pri
mit ospitalieră pentru 
popasul de noapte. (Va 
urma).

Ing. IACOB TRAIAN,
Orăștie
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Amintește-ți de... prietenia 

cu alcoolulREFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
■ „Consider războiul, dezbinarea popoare • 

lor de oriunde, cea mai mare pacoste, cel mai 
rău dintre rele, cancerul cancerelor**.

Henri Coandă

MOZAIC SPIRITUAL
■ „Nu sunt pentru om 

decât trei întâmplări în 
viață: nașterea, viața și 
moartea; nu știi când se 
naște, suferă că moare, 
uită să trăiască**.

La Bruyere
■ „Sunt femei pe care 

când le aștepți ai timp 
să înveți- „Luceafărul".

Gr. O. Moisil
■ „Sunt unele lucruri 

eterne, și printre acestea 
șl prostia".

G. Călinescu
■ „Vom lăsa lumea 

aceasta tot atât de stu„ 
pidă și de rea pe cât 
am găsit-o sosind aici".

Voltaire
■ „Când vezi câți sunt 

înaintea ta, gândește te 
câți sunt în urmă".

Seneca
■ „Singurătatea este 

soarta tuturor oamenilor 
înzestrați cu o capacitate 
deosebită; ei o vor de., 
plânge uneori. însă o vor 
alege totdeauna ca pe 
cel mai mic dintre două 
rele".

Schopenhauer

■ „Nu vom deveni 
niciodată liberi și feri
ciți, până nu ne vom 
elibera complet de ob
sesia nevoilor materiale".

Marin Preda
■ „Mi-am făurit un 

univers fabulos, din pul
bere de stele, lanuri de 
in înflorit, polen de flori, 
lanuri de Floarea Soa
relui și vis..."

L. Lino
■ „Sufletul meu: un 

câmp de manevre".
Andre Gidc

■ „Cei mici sunt ta- 
râți în prăbușirea celor 
mari".

Arnold Bennett
■ „Monstruosul fasci

nează în aceeași măsură 
ca sublimul". 
Henriette Yvonne Stahl.

■ „Profitați de favo
rurile soartei când ca
priciile ei vă sunt priel
nice. Temeți-vă ca ea 
să nu se schimbe: doar 
e femeie".

Napoleon

• Am băut pentru feri
cire și am devenit nefe
riciți.

• Am băut pentru vese
lie și am devenit triști.

• Am băut ca să uităm 
de noi și am devenit preo
cupați exclusiv de per
soana noastră.

• Am băut să fim socia
bili și am .devenit arțâgoșl.

• Am băut ca să uităm 
o durere și ne-am bălăcit 
în aulocompătimire.

• Am băut ca si uităm 
oboseala și am cunoscut 
insomniile.

• Am băut ca să fim 
tari și am devenit slabi.

• Am băut pentru viri
litate și ne-am pierdut 
potența.

• Am băut pentru că 
serviciul ne-o cerea și 
ne-am pierdut postul.

• Am folosit băutura ca 
medicament și ne-au co
pleșit bolile.

• Am băut ca să ne 
relaxăm și a pus stăpânire 
pe noi tremuratul Incon- 
trolabil.

• Am băut să înțelegem 
viața și am ajuns să ne 
îndoim de toți și de toate.

• Am băut ca să ne sti
mulăm gândirea și ne-am 
pierdut controlul în „fil
me rupte".

• Am băut ca să putem 
face conversație și am 
ajuns să bolborosim doar.

• Am băut ca să ne în
călzim și ne-am pierdut 
căldura.

• Am băut ca să ne 
simțim ca în rai și am 
cunoscut iadul.

• Am băut ca să uităm 
și am ajuns hărțuiți de 
propriile amintiri.

• Am băut ca să fim 
liberi și am devenit robi.

• Am băut pentru pu
tere și am devenit neputin
cioși.

• Am băut ca să ne 
lichidăm problemele și 
le-am văzut crescând și 
înmulțindu-se.

• Am băut ca să facem 
față vieții și ne-am învă
luit în moarte.

Mă dor pașii
Mo dor papii făcuți pe 

Valea Soarelui, de mână 
cu tine sub Soarele blând 
al unui august de mult 
trecut. Mă doare fiecare 
pas făcut' întâia oară

CLEPSIDRA
spre satul tău natal, eu 

ând in Talpa am
• 4, *4.  « w - . w j yfuu r/iu,; vupi/. trtti U.UI •

szmftț sub tălpi zapada pOșji ^nfiprați ce te-odiiceau*  
scârțâind. Ma dor toți pașii ia mine țț pașii mei gră^t facuți pe străzi plouate - - - 
pe când la braț noi doi 
mai încăpeam sub a- 
ceeași umbrelă. Mă dor 
pașii făcuți pe cărările 
Cetății intr-un septembrie 
mieros și cald și mă mai 
dor pașii ducând spre 
morminte, mână în mână 
amândoi lăcrimând și mă 
mai dor pașii noștri pe

Romanța fatală
— cu adreia exactă —

Se-mprimăvărează, Doamnă, 
Și Țio spun fără vreun scop: 
Ești urâtă ca o Toamnă 
Când ne plouă — ca-n Potop. 
Soarta Te-a dotat cu nurii 
Și Ți-a dat frumosul — tot! 
Dar ești neagră-n cerul gurii 
Ca o...soră de coiot.
Latri ziua, latri seara — *
Poate latri chiar în vis...
Nemaisuportând povara, 
Dumnezeu s-a sinucis.

DUMITRU HURUBA

1
drumuri prăfuite, trecând 1 
pe lângă acele fântâni * 
cumpănite la margine deții 
drum. ft

Mă dor pașii făcuți pe« 
străzi medievale, cu uliței; 
strâmte și pietruite, cull 
porți miraculoase și te- F 

linare aprinse. Mă dor * 
acei pași in zorii zilei * 
când ne întâlneam să-mi L 

dai prin ceață un plia 1! 
și-un măr copt. Mă dor i

Pi o *»->  y y s-t z-î *1  zi 4- /-> - z-t z? r

bindu-se spre tine. ț 
Mă dor pașii noștri ur~ L 

când spre Golgota oprin- • 
du-se pe baza prăpăstii- M 

lor albastre.
Mă dor pașii 

îmbătrâniți de 
mergând tot mână 
mână, ce niciodată 
vor fi.

(NA DELEANU

I 
noștri, ț'i 
vreme * 

în Ll 
nu L

ț

* 

t
*

*

*

*

*

• — Doctore, mă lasă 
memoria!

— De când?
— De când ce?
• Doctore, după ce-mi 

voi pune ochelarii pe 
care mi i-ai recomandat, 
chiar voi putea să citesc?

— Desigur.
— Formidabil! Eu nu 

știam să citesc...
e — Știți copii, când 

c frig, obiectele se con 
tracta, iar când e cald 
se dilată — explică pro
fesorul de fizică. Cine 
îmi poate da un exeni. 
piu?

— Vacanța de vară e 
mai lungă decât cea de 
iarnă — spune Gigei!

• — Ospătar, pe fundul 
ceștii mele este o muscă. 
Ce înseamnă asta?

— Nu știu, domnule, 
întrebați-o pe colega mea; 
ea ghicește în cafea...

• — Mitică, te duci la 
înmormântarea șefului?

— Nu, dragă, lucrez 
azi. Cunoști deviza mea: 
întâi munca, pe urmă 
plăcerile...

Cumor)
• — Eu, cu mutra 

mea de prost și de be
țiv, n-am fost luat în 
seamă de directori...

— Nu păreți a fi be
țiv!...

• Călătorul către me
canicul de locomotivă:

— Vă felicit. Fac na
veta de zece ani cu acest 
tren și pentru prima 
oară sosește fără întâr.. 
ziere. Pot să vă ofer un 
pach.-t de Kent?

— Păstrați vă Kent.ul. 
Acesta e trenul care tre
buia să vină ieri la a- 
ceeași oră...

• O bunică asistă la 
controlul medical al ne
poatei.

— E foarte sănătoasă, 
o laudă medicul. O să 
trăiască o .sută de ani!

— Și ce o să mă fac 
eu cu o nepoată de o 
sută de ani! — se lamen
tează bunicuța...

• — Mari parșivi ăștia 
cu legile lor. întâi, dia
volii scumpesc băutura 
de trei ori cât era, apoi 
le scumpesc și pe toate 
celelalte în așa hal în
cât de supărare te apuci 
de băutură!

• Copilul vine de la 
școală și-i întinde mamei 
carnetul de note.

— Dă-mi voie să i văd 
eu mai întâi — interveni 
tatăl! Să văd cât mi au 
dat pe tema de la ma
tematică...

Culese și prelucrate de 
ILIE LEAHU
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PENTRU „GRADINA LUI DUMNEZEU**

?! 
doi 
în

în noua stagiune inau
gurată la 3 noiembrie 
■1996. și după câteva r:- 
petiții cu public, Guver
nul a reușit să pună în 
scenă epopeea intitulată 
Buimăceala națională 
de Traian Băsescu 
Mircea Ciumara, 
actori intrați deja 
(diz)grația publicului. 
AvânduJ la pupitrul re
gizoral pe cunoscutul și, 
pe vremuri apreciatul, 
realizator de spectacole 
în aer liber, Victor Gior- 
bea, și cu o distribuție 
aproape ca în zilele bune 
ale anului ’90 — vara —, 
grandioasa manifestare 
are un caracter din ce 
în ce mai dramatic și

EPOPEE... NAȚIONALA

de

mai pe (dez)gustul popo
rului.

Subiectul dramei, pal
pitant și foarte pe pla
cul invitaților de peste 
hotare, se axează în prin
cipal pe ideea jupuirii 
românului pe bază 
taxe, tarife, impozite și 
alte asemenea, până la 
secătuirea celor șapte 
vieți din piepturile de ara
mă, în prezent 
piele și os. Gu 
ultimei reprezentații, 
constatat cooptarea 
co-autor (cacofonie 
chiar accidentală) a 
tânărului actor Pantiș care 
începe să devină un bun 
expert, atât în tematica

numai 
ocazia 

s-a 
ca 
nu 

mai

apli- 
unor 

scenariu, 
majorarea

epopeii, cât și în 
carea practică a 
precepte din 
cum ar fi 
treptată și substanțială a 
taxelor — abonamente la 
Tv, Radio, telefon. Soec- 
tacolul se încheie simbo
lic printro retragere cu 
torțe spre sălbăticie în 
uralele rriulțimii intrate 
în delir din cauza lip
surilor de tot felul. De 
menționat că toate re
prezentațiile au loc sub 
înaltul patronaj al Dom
nului Președinte 
Gonstantinescu, 
tul său și chipul 
dând un plus de 
fiecărui spectacol șl ne
siguranță oricărui român. 
Intrarea e gratuită, iar 
ieșirea în lumea drepți
lor...

DUMITRU HURUBA

I

Emil 
zâmbe- 

luminat 
atracție

POLILOGHIE

ORIZONTAL: 1) Petală frântă din 
gingașa floare a iubirii; 2) Ramurile albe 
ale substanței cenușii — Obicei ances
tral al gliei perpetuat din moși-strămoși; 
3) „Boca de Rio" pe limba noastră — 
însemnat efemer de sărutul zeiței Geea

— Aluat simbolic pentru plămădit voința; 
4) Caracterizat structural printr-o lipsă 
a precipitațiilor — Concurent exotic la o 
dispută olfactivă; 5) Străjere seculare ale 
verdelui pădurii — Prcfil de crengi mo
bile pe drumuri boreale; 6) Scânteie rece 
izvorâtă d intr-un joc de pietre — A 
trage zăbravnicul peste chipul amintiri
lor; 7) Greiere cu elitre de înalte sonori
tăți — Dar nativ al pământului cu uti
lizări estetice; 8) Ilustrare rebusistă a 
ursului pescar — Ochiul dracului cu 
sclipiri iberice — Cucurigu! metalic al 
cocoșilor cazoni; 9) Conformistă maxi după 
moda la curte — Navigator solitar pe 
Marea Liniștii; 10) Agenți de intervenție în 
punctele nevralgice.

VERTIGAL: 1) Vestigii polignite ale 
unei prăbușiri spectaculoase (sg.); 2) 
Osânda unui adio la porțile dorului^— 
Plat... fus feroviar cu patetism de du-te 
vino; 3) Puncte esențiale în disciplina 
cazonă! — Gulegător indigen al mirifice
lor flori de colț — I itmotivul obsedant 
al unei ariî pastorale; 4) Siluete hidrofile 
pe plaiuri campestre — Decorul ticsit al 
conviețuirii moderne; 5) Iluzionistul tacit 
al spectacolelor moderne — Pudrate de 

puful melancolic al vremurilor trecute;
6) Spadasini în duel cu fantomele fricii
— Atuurile importante din mâinile Moi- 
relor; 7) Expresie neproblematizantă a po
tențialului limitativ — Prăpastie deschisă 
spre steaua himerelor; 8) Radieră iluzo
rie a urmelor trecutului — Situație li
mită sub semnul iminenței — Cuvânt 
înainte diametral opus; 9) Gosiță exo
tică împletită în unele podgorii — Ideal 
de frumusețe născut în mintea unei lumi 
apuse: 10) Gorolar antinomic al lumescului 
trecător. VASILE JLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„TRANSPARENTE" 

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) MATEMATICA; 2) ATITUDINAL; 3) 
TOTALITARI; 4) UMANA — URAT; 5) 
RIN — JELIRE; 6) IZ — SERA — ER;
7) TAPI — ERA — A; 8) ATA - UT — 
GAT; 9) TONALITĂȚI; 10) ERADICAȚIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Soluția problemei
1. 6d7 (zugzwang)
1. -------  Ra5
2. Db6 mat
1. -------  Rc4

din nr. trecut.
2. Ta4 mat
1. -------  Ga
2. DCS mat

Controlul poziției:

Alb: Rb8, De4, Tel, Cb7

Negru: Rb6, Cb5. pc7.
■ i.. 111
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Concurs de dans la cla sa a V-a a Școlii Gene- 
Nr. 1 Deva. Foto: ANTON SOCACI

Ce știm despre fabricarea conservelor la Deva
documentele 

cunoscând 
date legate 
conservelor 
Deva, dl 

ma

APROVIZIONARE
• Dna Maria Dănciulcsc, 
<esti©nară la magazinul 

. mixt din centrul comunei 
’ Beriu, stătea în pragul 
| unității din pricină că nu

SAU FALIMENT?
prea avea clienți, la ora
9,30 a zilei. De fapt nici 
nu prea .avea de ce să 
aibă întrucât marfa pusă 
în vânzare era puțină. 
(V.N.)

Urmărind 
e arhivă și 

seamă de 
dc fabricarea 
în municipiul 
ing. Marcel Manole, 
nager general al S.C. In
dustria Cărnii din 
tate, ne-a pus la 
mână câteva date 
vante în acest sens, 
printre altele,, am aflat 
că activitatea de produc
ție a conservelor de carne 
în municipiul Deva da . 
tează din anul 1939, când 
a luat ființă fabrica de 
conserve și mezeluri, ini. 
țțiativa aparținând profe
sorului Hurmuzescu, din 
București. Fabrica era cu
noscută atât în țară, 
și peste hotare sub 
mirea de Industria 
mentară Română 
Transilvania (IART). 
perioada 1942—1948.
brica i-a avut ca patroni,

locali- 
înde- 
rele- 

Astfel,

cât 
denu- 

Ali- 
din 
In 
fa

I
î
I 
I 
1 
I

1

I 
I 
I
I 
I

Dl. Gheorghe Nicșa 
este funcționar la percep
ția rurală din comuna 
Băița, ce aparține — mai 
nou — de Percepția De
va. Lucrează în acest 
post de aproape 30 de 
ani și-i cunoaște pc oa
menii localității ca pe 
membrii familiei sale.

— îl știu pe fiecare, 
nu numai ce are în 
și ogradă, ci și ce 
dește — ne-a spus 
Gh. N.

— Cum așa?
—• Păi trec pe la 

care jpe acasă foarte 
Noi, perceptorii, suntem 
zi de zi pe teren, adu
năm impozitele și taxele 
pe pământ, case etc.

— Din această pricină 
oamenii 
câș?

— Ba 
comună 
prieteni.
cătun al satului 
gani și fac șase 
jos până la autobuz. Pe 
vânt, pe ploaie, pe căl
dură, ger, pe orice vre
me- Ajung uneori mu. 
rat sau înghețat la bi. 
rou, dar nu stau să mă 
usuc sau să mă încălzesc 
ci o pornesc pc teren.

— Ați lucrat la per
cepție, deci și în regi, 
mul totalitar.

— Da. Pe vremea a... 
ceea tfuneționarul era 
slugă, desconsiderat și

fost întotdeauna

I

casă 
gfin- 

dl.

ta- 
des.

vă privesc cam

nu-i așa. Am în 
foarte

Locuiesc
mulți 

într-un 
Hartă, 
km pc

SUNT AȘTEPTAȚI

ZUGRAVII

Oficiul poștal al comu
nei Bălța se află într-o 
clădire ce îi aparține Poș
tei Române. Clădirea este 
solidă, spațioasă numai 
că se află într-o stare 
precara din punct de ve
dere estetic. Asta deoarece 
n a fost reparată și zu. 
grăvită de câțiva zeci de 
ani. Ar fi vremea să i 
se facă toaleta interioara 
și exter.oarâ mai ales 
fiindcă așa ceva s .a rea
lizat la clădirea de care 
este lipită — cea a dispen
sarului medical uman — 
ce arată foarte bine. Si
gur. pentru această ope.. 
rație este nevoie de ceva 

' bani Are Poșta Română 
■ banii respectivi? între- 
;băm nu...

i

I

I

pus Ia cele mai infecte 
munci. Eu n-am făcut 
politică in adevăratul 
sens al acestui cuvânt 
Am
însă om al dator ei.

— Lucrând la percep
ție știți cum se stă cu 
privatizarea la Băița?

— Există, în prezent, 
12 asociații familiale și 
8 SRL, cu profil corner-

Un om in trei
ipostaze la care 

se adaugă 
încă una

cial toate. Să știți 
ele se încadrează 
disciplina financiară. Se 
înregistrează unele 
târzieri în plata impo
zitelor și taxelor, 
se recuperează,

că 
în

în-

dar 
că mă 

țin de capul patronilor 
și nu-i las până nu plă
tesc.

Sunteți, așadar, func
ționar, dar și țăran. Hai
deți să discutăm de cea 
de a doua ipostază a 
dv.

— Am șase hectare de 
pământ pe care le cul
tiv și le muncesc cu

cu 
în 

din

plăcere. Cresc trei vaci 
cu
12 
de 
de 
în 
multe de împlinit.

— Le împliniri 
preună cu familia?

— Cu soția, că cei-doî 
copii sunt mici.

— Am auzit că vă pri
cepeți la un instrument 
muzical.

— Cânt la trompetă. 
Ani și ani de zile 
luat parte — eram 
gat, dar o făceam 
plăcere — la tot 
de manifestări, la 
tacole. In ultima vreme 
însă nu 
asta.

— Ați 
cui?
- Ei, 

pentru 
prieteni,

lapte, trei tăurași, 
oi. Cum ajung acasă 
la serviciu, mă 
lucru în câmp 
gospodărie, că

apuc 
sau 
am

îm»

am 
obli.- 

și cu 
felul 
spec-

I
I

I

I

succesiv, pe Kulke, Sai. 
ger, Fischer, funcționând 
sub denumirile de INTER- 
BALUAN — Deva și MU- 
REȘANA — Deva.

După naționalizarea din 
1948 fabrica de conserve 
a devenit componentă a 
Întreprinderii Regionale 
de industrializare â cărnii. 
Până în anul 1981, fabrica 
a funcționat în aceleași 
clădiri cu fabrica de me. 
zeluri. în 1981 fabrica de 
preparate s-a mutat într un 
spațiu nou, modern, 
o capacitate sporită, 
incinta Abatorului
p---- T^ațo-i’rȘ ccmtru'rii 
cvartalelor de locuințe în 
imediata vecinătate a fa
bricii vechi de conserve, 
precum șl datorită degra. 
dării clădirilor (acestea 
având aproximativ 100 
de ani), fluxurilor tehnolo
gice neadecvate, neîndepli- 
nirii cerințelor sanitare șl 
sanitar — veterinare.. încă 
din anul 1980 au existat 
mai multe proiecte 
strămutare a fabricii 
datorită dificultăților 
nanciare, investiția a 
amânată. Construirea

a 
■

de 
dar.

fi., 
fost 
unei

noi fabrici se impunea și 
datorită necesității men. 
ținerii unei activități tra
diționale de fabricare a 
conservelor din carne, la 
Deva, disounând de cadre 
de specialitate bine Dre. 
gătite profesional dovadă 
fiind -ți aportul lor 
punerea în funcțiune 
altor fabrici de profil 
țară.

în anul 1991, după 
deplinirea formalităților 
legale privind posesia te
renului. conducerea S.C. 
Decebal (azi IntieDrinde- 
rea de Industrializarea 
Cărnii) a hotărât începe, 
rea noii investiții. Posibi
litățile financiare limitate 
au impus începerea lucră
rilor In regie proprie. Prin 
angajarea unui nucleu de 
buni meseriași (zidari, fie
rari — betoniști, dulgheri), 
precum și prin aportul 
important al celorlalți an
gajați, s-a reușit ca peste 
70 la sută din volumul 
lucrărilor să se facă în 
regie proprie. Finisajele 
s-au realizat în colaborare 
cu diverse firme de spe
cialitate. cum sunt Eco

la 
a 

din

în-

Invest SRL, Condor SA, 
Gevis SRL.- Cooperativa 
Constructorul. De aseme
nea, un ajutor important 
s a primit din partea 
Penitenciarului Bârcea. In 
dotarea tehnică a noii fa- 
l rici, s au îmbinat utila
jele existente cu utilaje 
și instalații moderne, per
formante, astfel încât cu 
un efort financiar modest 
sau realizat condițiile teh
nice pentru obținerea unei 
producții competitive atât 
pe plan Intern, cât și pe 
plan extern. Capacitatea 
noii fabrici este de 10 
tone (schimb, contribuind' 
astfel la acoperirea nece
sarului de produse pentru 
piața internă, cât și pen
tru un eventual export.

Deși există o concurență 
acerbă în domeniul pro
ducerii de conserve, da
torită unei game diversi
ficate de produse și de 
ambalaje, unei bune calități, 
s-a reușit să se desfacă 
producția Ia beneficiari 
din aproape toate județele 
țării.

NICOLAE TÎRCOB

mai fac treaba

pus taragotul în

nu chiar. Cânt 
mine, pentru 
mă mai 

pe la petreceri 
milie.

Iată deci un 
trei ipostaze: de 
nar, de țăran 
muzician. Dar 
Gheorghe Nicșa, dintr-un 
cătun al comunei Băița, 
mai are o calitate și a- 
nume pe aceea de a fi 
un interlocutor foarte 
interesant, pe care îl 
asculți cu cea mai mare 
plăcere.

TRAIAN BONDOR

Un ziarist francez a

•i TINERII — INFRACTORI ȘI VICTIME
• Ilea Mariana A- 

driana, de 16 ani, elevă 
la Liceul de Transpor
turi și Telecomunicații 
^Transilvania" Deva a 

fost „lăsată" fără un 
lănțișor de aur (în va.»

irn snack-bar la Deva
a-

reprezentanții 
că miercuri, 
ora 12,00, se 
snack — bar 

un

O invitație scurtă 
nunta pe 
mass-media 
21 mai, la 
deschide un
la Deva. Patronul 
francez. Iată-ne așadar la 
ora șt data menționate 
la adresa de pe bulevar
dul Decebal, parterul blo
cului S. N« întâmpină un 
bărbat mai degrabă pir
piriu, care ne spune ce 
si cum într o limbă ro
mână cu un „r“ 
țat. Astfel, aflăm că 
cheamă 
Wourlod, 
mânește 
Rodica și 
rul M & 
care îl patronează 
exclusiv specialități 
țuzești.

Localul nu este 
(20 de locuri la 
însă bunul gust te întâm
pină chiar de la intrare.

Am urmărit lista de me
niu aflată pe fiecare ma- 
«ă: mâncare și băuturi 
preparate după rețete 
franțuzești, de la celebrii 
cartofi prăjiți la finele 
cocteiluri pe bază de co
niac. „Este o experiență 
nouă pentru mine. Am 
investit 135 de milioane 
de Iei aici, spune 
Wourlod. Pregătirile 
durat 4 luni. în ceea 
privește prețurile,
sunt convenabile, în com
parație cu calitatea pro
duselor". Trebuie remar
cat că patronul localului 
îsi dorește să nu-și trans
forme snack-ul 
crâșmă. Tocma’ 
prețul băuturilor 
nu te îndeamnă 
ție.

Titlul acestor 
nu a fost ales întâmplător. 
'Jean-Francois Wourlod 
are ca meserie de bază

că 
de
că
NI

pronun- 
’ îl 

Jean-Francois 
a învățat 
la soția 
snack — 
Contempo 

oferă 
Iran-

ro
șa 

ba- 
pe

mare 
mese),

de aproximativ 
care 
biU 

se 
sport

ioare
300 000 de lei) pe 
și-l pusese într un 
zunar în timp ce 
afla pe terenul de 
din incinta liceului.

Autorul furtului, loan

Alin Bozan, de 19 ani, 
din Hunedoara, este mun- » 
citor la S.C. Siderurgica 
S.A. Hunedoara. Elevei «î 
i-a fost restituit lănțișo- !j 
rul, iar autorul este cer- J> 
cotat în stare de liber- •! 
tate. (S.B.) !;

I

deschis

Câștigătorii concursului

de 
dl.

funcțio- 
§1

dl. 
au 
ce 

ele

Vedere din Hafeg. Foto: ANTON SOCACI

NOUL ȘEF AL 1JP ARAD
ESTE DEVEAN

într-o 
de aceea 
alcoolice 

la o be-

rânduri

pe cea de fotoreporter 
cializat în evenimente 
litice. Ca jurnalist a 
lindat lumea. Printre 
aproape 4000 de diapozl 
tive ce le are acasă, din 
perioada în care lucra la 
„Figaro Magazine" și Ia 
,.Moba Press", se regăsesc 
instantanee din Afganistan, 
Pakistan. India. Insulele 
Malvine — Argentina, Li
ban. Dorința de a fi bine, 
corect informat nu Fa pă
răsit nici acum. Dl. Wour
lod preferă jurnalele 
turilor TV 5 Europe 
TVR.

Mă opreso aici cu 
preside despre un snack
bar din Deva șl despre 
patronul său francez. Vă 
recomand să-l deschideți 
ușa și să spuneți simplu 
„Bonjour". De restul se 
ocupă gazdele.

începând cu 21 mai 
prin ordin al mi

nisterului de interne, Ga- 
vrll Dejeu, dl. colonel 
Gheorghe Mihaî Stoica, 
locțiitor al șefului I.P.J. 
Hunedoara, a fost elibe„

rat din funcție și avan, 
sat inspector 
I.J.P. Arad. Dl.
Gheorglie Mihai 
este devean. îi 
mult succes 
funcție. (OJP.)

șef la 
colonel 
Stoica 
dorim 
noua

SORIN BLADA

..... ...................................................aija<a:aa:

pos-
§1

ta-

vașugaiorii concursului $
• DOUA INVITAȚII LA SPECTACOLUL 
i 
i 
i 
j 
î
♦
J z
I

„ȘCOALA VEDETELOR'*
In urma concursului organizat de ziarul nostru în | 

edijia do vineri, 23 mai 1997, cele doufi invitații au | 

fost câștigate de:

1. Popa loan Floria — Deva.

. Ludovic Szekely — Deva 1
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STAREA MEDIULUI
* <•: 5

î CURSUL VALUTAR’j
I 23 MAI 1997 I

j

j
J

1
J
;
J

In perioada 12—18 mai 
a.c., poluanții 
(dioxid de azot, 
de sulf, amoniac 
noii) precum și 
rila în suspensie au avut de 1480,0 mg/1 înregistrată 
valori medii și maxime 
care s au încadrat în 
limitele admise prevăzute 
pentru calitatea aerului. 
Valorile maxime s-au 
înregistrat în zona Hu
nedoara la data de 15 
mai pentru dioxidul de 
sulf în zilele de 12 și 
14 mai pentru dioxidul 
de sulf și în ziua de 14 
mat pentru pulberi în 
suspensie. în 2ona Min
tia — Deva valoarea ma
ximă la pulberi în sus. 
pensie s-a înregistrat la 
data de 18 mai.

Pulberile sedîmentabile 
au prezentat depășiri 
în zonele Chișcădaga de 
3.4 ori și în zona Teliuc 
de 7,58 ori.

Valorile radioactivi
tății beta globale și ale 
dozei gama absorbite 
au fost în limitele de 
variație ale fondului na
tural pentru factorii 
de mediu analizați.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu provenite în 
principal de la unitățile 
de prelucrare a cărbu
nelui prin evacurea de

gazoși 
dioxid 
și fe- 
pulbe„

ape uzate insuficient e- 
purate au avut pentru 
perioada analizată o va
loare medie de 807,0 mg/ 
1 și o valoare maximă

la data de 17 mai.
In materialul anterior 

a fost specificat că vo
lumul total de ape u_ 
zate evacuate de unită. 
țile economice pe anul 
trecut în județul Hune
doara a fost de 507,1459 
mii. mc. Din acest vo
lum, în cursurile de su
prafață respectiv în 
râurile Mureș, Geoagiu, 
Orăștie, Strei și Cerna 
din bazinul hidrografic 
Mureș s« evacuează un 
voium de 452,260 mii. 
mc. De precizat că un 
volum de 342,926 mii. 
mc de apă nu necesită 
epurare reprezentând ape 
considerate convențional ) 
curate provenite de 
CTE Mintia.

Față de anul 1995 
lumul total al apelor

i

i 

la i
l lvo- ( 

u- ’
za te evacuate în cursu. 1 
rile de apă din bazinul ț 
hidrografic Mureș cu- l 
prins în județul nostru, i 
este cu 57,753 mii. mc ) 
mai redus. >/

J

} (aflăm de la politie ft)

)

I
i
ii
ĂI

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA

I» 1 dolar qUA 7088 lei"
• 1 marcă germană 4191 lei I

IO 100 yeni laponezi 6126 lei!
O 1 liră «iertată 11542 lei I

l.o 1 tronc elvețian 1244 lei!
c! • 1 tronc francez 5032 lei I
| O 100 fire italiene 425 lei •

Cursurile incluse în această listă au la bază I 
cotații ale societăților bancare autoritate să ejee- | 
\tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu I 
rniphcă obligativitatea utiltzării cursurilor In tron*  I 
eactii efective de schimb valutar și înregistrări con- ■ 
tabile. ]

R.A.H. ROMANIA

Cu sediul în Petroșani, str. Timisoara, nr. 
2

Organizează selecție de ofertă pentru audf- 
tarea bilanțului contabil încheiat la 31. 
12. 1996, în data de 30. C5. 1997, ora 10,00. 
Ofertele se vor depune până la data de 29. 05. 
1997, ora 12,00.

Relații suplimentare se pot obține Ia tel. 
nr. 054/541865, 054/541460, int. 121.

S.N. CFR — REGIONALA CF TIMIȘOARA

Anunță:
Pentru lucrări la calea ferată se închide 

trecerea la nivel din Stația Deva — capătul 
dinspre Mintia — în data de 26. 05. 1997, între 
orele 8,00—18,00.

Accesul peste linia C.F. se va face pe la 
trecerea la nivel din Stația Deva cu acces la 
strada Hărău.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER DEVA

Anunță ocuparea unui post de TEHNICIAN 
— LABORANT. Concursul va avea Ioc în data 
de 9 iunie 1997. Relații suplimentare la sediul 
liceului, telefoane: 621280; 621206.

SC FRACOM BUCUREȘTI 
’ SUCURSALA DEVA

I
Str. Kogălniceanu, nr. 4 

Tel/Fax 054/211027

Oferă sindicatelor, agenților economici, in- 
\ stituțiilor publice si persoanelor juridice:1

• PRODUSE ELECTRONICE, electrocas- 
< nice, din producția DAEWOO — cu plata In 
’ numerar și in rate, fără garanție bancară, cu 
' un avans de 20 la sută și o dobândă anuală 
' între 4 și 8 la sută.
| • MIJLOACE DE STINS INCENDII pen-
) tru clădiri și auto.
) • BILETE DE ODIHNA PE LITORAL, în
î stațiunea Mamaia, la hotelurile UNIREA și 

PATRIA, la prețuri avantajoase și eu un co
mision de 6 la sută inclu9 în prețul biletelor.

• BILETE DE TRATAMENT LA COM
PLEXUL „MINERVA“ din Herculane, precum 
și in alte stațiuni din țară.

»
*

*

l

AU FURAT MĂRFURI 
DE 7 MILIOANE

în urma unei perche
ziții efectuate de poliție 
la domiciliul lui Leonte 
Romulus Stane, de 30 
de ani. din Deva, fără 
ocupație, au fost găsite 
mărfuri alimentare și 
nealimentare in valoare 
de aproximativ 7 mill.. 
oane de lei. Mărfurile 
proveneau din spargeri 
comise în perioada mar
tie — mai 1997 la mai 
multe unități economice 
din Deva.

Stane a avut drept 
„tovarăși-' în acțiunile 
sale Pe Alexandru Szocsi, 
de 29 
și pe 
20 de 
ambii 
ocupație. Cel în 
sunt cercetați în 
de arest.

CU AUTOTURISMUL 
„ÎMPRUMUTAT" A 

INTRAT IN POM

în noaptea de 15 spre 
Alin 
din 
de 

a 
■ de 

mamei 
spre 

datorită 
conducere, 

de 
cate a

de ani, recidivist 
L.ucian Negru, de 
ani. tot recidivist, 
din Deva,

16 mai, Aurel 
Pașca, de 24 de ani, 
Deva a avut chef 
plimbare. Astfel că 
luat dublura cheilor 
la autoturismul 
sale și a plecat 
Simeria. Aici, 
neatenției în 
a tamponat mașina 
un copac, după 
abandonat o.

Pașca a fost identificat 
ulterior, urmând să răs
pundă pentru infracți
unea de furt.

cu
fără 

cauză 
stare DE

Rubrică realizată 
snrijinul 

INSPECTORATULUI 
POLITIE AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

• PATRIA DEVA: Atacul marțienilor (23—26); 
Jerry Maguire (27—29); • FLACARA HUNEDOARA: 
Asfalt tango (23—26); întoarcerea lui Jedi (27—29);
• PARÂNGUL PETROȘANI: Prieten și dușman (23— 
26); Fetele mortale (27—29); • CULTURAL LUPENI: 
întoarcerea lui Jedi (23—26); Tipu’ de la cablu (27— 
29); • ZARAND BRAD: Imperiul contraatacă (23— 
26); Avinach (27—29); • PATRIA ORAȘTIE: Fetele 
mortale (23—26); Polițist la San Francisco (27—29);
• LUCEAFĂRUL VULCAN: Polițist la San Fran
cisco (23—26); Prieten și dușman (27—29); • DACIA 
HAȚEG: Invincibilul (22—25); Dragonul de aur (26— 
29); • MODERN HUNEDOARA: 101 Dalmațieni (23— 
25); • MUREȘUL SIMERIA: Răscumpărarea (23—25);
• RETEZAT URIGANI: 101 Dalmațieni (23—25) • 
LUMINA ILIA: Un liceu periculos (23—25). I

SOCIETATEA COMERCIALA „DEVACOMF/’ 
S.A. MINTIA

Cu sediul in MT .TIA, str. Gării, nr. 26, 
județul Hunedoara.

Convoacă Adunarea Generală Extraordi
nară a acționarilor în data de 7. 06. 1997, ora 
9,00, la sediul societăți’.

în cazul în care nu vor fi îndeplinite con’ 
dițiile legale din Ordonanța 5/97, adunarea 
generală se reconvoacă pe data de 21. 06. 1997, 
ora 9.00, la sediul societății.

Informații suplimentare Ia sediul societății 
sau Ia tel.: 054/625880 sau 216625.

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A. DEVA

Convoacă Adunarea Generală a Acționa
rilor in data de 5. 06. 1997 la Casa de Cultură 
Deva, cu sediul în Pța Victoriei, nr. 4, la ora 
10,00, pentru toți acționarii înscriși în registrul 
acționarilor la data de 19. 05. 1997. ,

BANKCOOP S.A. ORÂȘTIE
Vinde la

• OLTC1T SPECIAL
Preț negociabil.
Relații la Bankcoop S.A. Orăstie.
Tel. 647456 — 647565.

GRUPUL ȘCOLAR CU PROGRAM SPORTIV 
DEVA

Organizează concurs in data de 4 iunie ora 
9,00, Ia sediul școlii, pentru ocuparea urmă’ 
toarclor posturi:

— bucătar;
— șofer cat. B și D;
— îngrijitoare curățenie.
Informații suplimentare la telefon: 217015.

OCAZIE UNICA
Numai la S.C. INFOMIN S.A. Deva, str. 

22 Decembrie, 37/A, găsiți la prețuri foarte 
avantajoase. PC-uri second hand:

• Calculatoare NEC Elveția, 286,16 Ihz, 1 
MB RAM, HDD 20 MB, monocrom la 1 mi
lion lei;

• Calculatoare IBM—PC Franța, 386, 
20 Mhz. 4 MB RAM, HDD 60 MB, VGA co
lor Ia 2,6 milioane lei.

Prețurile includ T. v .A. Se asigură 6 luni 
garanție.

Sunați acum Ia telefoanele: 213915, 214718.

T

!

J

î

i
j
*J 
s
i cietătii.

I

Ordinea de zi a Adunării

1. Modificarea staulului 
contractului de societate.

și

Generale va fi:

societății și a

2. Alegerea Consiliului de administrație 
a organelor de control (cenzorii).

3. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societății, 

din str. 22 Decembrie nr. 37, telefon 054 — 
213575. fax 217929.

în cazul în care nu vor fi îndeplinite con
dițiile statutare, adunarea generală se recon’ 
voacă pe data de 20. 06. 1997 în același loc 
și la aceeași oră.

In urma realocării acțiunilor, ca urmare a 
diminuării capitalului social, numărul de 
țiuni deținute sa schimbat de la 794 Ia 
sau de Ia 815 la 630.

Relații suplimentare la secretariatul

ac-
614

SO-

ACUM E MOMENTIHTm
Compania da Mftnur

vinde blănuri cu reducerr. -40% cu faciMtatee 
de a cumpăni in 5 rate Ară dobândă

MARI REDUCERI !!!
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configurație, sau 
nente. soft instalat, 
prețuri minime. 
215729.

Vând calculatoare 586, 
PENTIUM, în orice 

compo- 
la 

Tel. 
(5287)

• Vând casă in 
str. Prelungirea Oituz, 
50 (colț cu str. 1 Mai), 
formații tel. 627932.

(5529)

Deva, 
nr. 
In-

• Vând apartament 2
camere din cărămidă. Tel. 
215614. (184627)

• SC Germisara SA a- 
nunță licitație publică 
pentru spațiu linie auto
servire și magazii, în data 
de 9 iunie 1997, la sediu.

(5543)
• Vând cărămidă țigă

nească. Tel. 218233, 213193.
(5522)

• Vând lucernă pentru 
cosit în zona Vețel și două 
grădini. Deva, tel. 213880.

(5523)

• Vând ieftin casă ne
terminată, grădină, vie, 
pomi. Deva, tel. 225564.

(4433)

Tel, 660655, — 10—16,
220676 — 20—23. (5297)

• Ofer spre închiriere
garsonieră, confort 1, 
mobilată, în Hunedoara 
(cablu TV, telefon). Infor
mații 716865. (5067)

• Caut să închiriez ru
lotă pentru comerț. Tel. 
730302. (5602)

• Astăzi se împlinește 
un an de când 
în neființă

CONSTANTIN
Din partea fiicei 
și fiului Iosif.

a trecut

SMAU
Ecaterina 

(8215)

DECESE

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• Schimb (vând) casă, 
Sălciva 51( Zam) cu 
partament 
Deva, «ajan. 
Sălciva. 51.

• Pentru o clipă amin
tesc celor care bau cu
noscut pe fratele meu

IOAN BOB (NUCU) 
care la 26 mai împlinește 
un an de la deces, șl 10 ani, 
la 29 iunie, de ia decesul 
mamei mele

IRINA BOB
Doina și familia. (5545)

• Familia Crăciun 
Iosif și Rodica anun
ță cu profundă dure
re încetarea fulgeră
toare din viață a 
scumpei lor fiice

a-
Hunedoara, 
Informații,

(4434)

• Soțul, cu profundă du
rere, anunță împlinirea 
unui an de Ia decesul 
scumpei soții

• Vând apartament 
pamere, 
boxe. Liliacului. 
221030

trei
ultraamenajat, 2 

Telefon 
(5288)

• Vând camion TFA 
(1987), 5 tone. .21.000.000, 
negociabil. Tel. 230828.- 

(5511)

• Cumpăr teren 
strucție, casă 
dcmolabilă. 
centrală. 
211041.

sau
Deva 

tel.

con-
casă 
zonă 

219232/ 
(4440)

DIVERSE

SA

• Vând
3 luni, 400 
211041.

pili
DM.

Samoyedc, 
tel. 219232/ 

(4440)
• Vând apartament 

camere, Liliacuto “ 
telefon 225526.

4
Del a. apartament 2

(5506)

• Vând 
camere, str. Eminescu. bl. 
C 2/31, etaj 1. Deva, in
formații, tel. 220524. (5534)

• SG (Somcereal 
Hunedoara — Deva con
voacă A.G. a acționarilor 
pe data de 30. 05. 1997, 
ora 10, la sediul societății. 
In ca? că nu se întrunește 
numărul statutar de ac
ționari a doua convocare 
pe data de 12 iunie 1997, 
în același loc șî la ace
eași oră. (5510)

• Cumpăr porci 
sacrificare, vând 
bine dotat, spațiu 
curte, compleT Viile 
ambalaj bere. 
Igent comercial. 
211443

pentru 
abator

92 mp, 
Noi, 

Angajez a- 
232214.

(5263)

Mer- 
stare

• Vând Microbuz 
cedes L 306 Diesel 
bună, preț 5000 DM. tel. 
216913. (5530)

• Vând autoutilitară 
„"Mercedes" 
1,5 tone, cu 
identitate șl 
ție sanitară, 
ccpțlonală. Preț 15 000 
DM. negociabil. Infor
mații la tel. 211275.

• Vând apartament 4 
camere. Liliacului, 85 mi
lioane. Tel. 222184 -'622372.

(4441)

■ Cooperativa Meșteșu
gărească „Bucura" Hațeg 
anunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecției mediului. 
Eventualele sugestii se 
pot adresa la APM Deva, 
strada Aurel Vlaicu, 
25, în termen dc

• Colectivul de ca
dre didactice a Fa
cultății de Inginerie 
Hunedoara își expri- 
mă nemărginita du
rere la încetarea din 
viață a celui care 
ne-a fost coleg

Lector Univ. dr.
NICOLAE VINTILĂ

care ultimii ani 
de viață i-a petrecut 
în București, împre
ună cu familia. Toto
dată exprimăm sincere 
condoleanțe familiei 
sale îndurerate, care 
rămâne veșnic ne
mângâiată de un su
flet nobil. Dumnezeu 
să-l ierte și săj o- 
dihnească în pacef

‘ (5071)

207 D, 
carte de 
autoriza- 

Stare ex-
• Dețin spațiu co. 

mercial amenajat func
țional, central în Că. 
lan. vând închiriez 
sau variante. Tel. 
730942. (5531)

nr.
15 zile. 

(5533)

Prod 
anunță 

autorizare

• SG Riviera 
Goni SRL Vețel 
intenția de 
din punct de vedere al 
protecției mediului. Sesi
zări sau rcclamații în 
termen de 15 zile la APM 
Deva. (184628)

• Vând Jeep Cherokee 
(1988), stare, bună, auto
matic, 9.500 DM. Tel. 
215345. 232966, 8—15. zil
nic. (5539)

• Vând 
comercială .SRL, 
tar bascul 550 
Tel. 633218.

societate 
cân- 

kg. 
(4442)

• ~~ • •

PIERDERI

• Vând garsonieră, con
tort I, zona Miorița, po
sibilități privatizare. 
224774. 226938, după 
17.

Tel. 
ora 

(4259)

• Vând produse unică 
folosință, pahare, farfurii, 
caserole, ieftin. Tel. 227316.

(5532)

• Pierdut acte firmă — 
SC Daniela Elegant prest 
Deva, fact. nr. 187501 —
187551, chit. nr. 20190 —
20223. Se declară nule.

(5527)

SA■ SC- Transurban 
Orăștie, cu sediul în ©- 
răștie, str. Pricazului, nr. 

vinde Ia licitație agre
gat confecționat bolțarl. 
Licitația va avea loc în 
data de 22 iunie 1997, ora 
10, la sediul unității. In
formații la tel. 054 '647059.

(4340)

• Vând apartament 
camere, str. 
închiriez una sau 
camere zona pieței. 
230697.

COMEMORĂRI

• Vând urgent Dacia 
1300, fabricație 1990 și 
garaj. Oră.știe, tel. 642804.

(4341)

• Vând apartament trei 
camere, îmbunătățiri, Orăș- 
tle, 
tel.

Pricazului, bloc 71/5
647527. .......(4342)

Vând două 
și una butelie 

712364.
Vând Opel

fotolii, 
aragaz.

(6826) 
record,

pat
Tel.

E 1800 cmc, neinmatricu- 
lat, 1400 mărci, negociabil. 
Informații tel. 714273.
> (5066)

• Vând apartament 2 
camere, central, în Hu. 
nedoara. Informal» tel. 
661855 (5069)

• Vând Oltcit cu motor 
defect, sau talon plus ca
roserie, stare foarte bună. 
Tel 711510. (5070)

• Vând apartament 2 
camere, fără balcon, tel. 
620915; de la orele 8—16 
șl 231940; de Ia 17—22.

2
Libertății și 

două 
Tel.

(4424)

• Vând cazan 
pentru încălzire 
pe gaz și arzător 
rină. Tel. 620748.

J linkers 
centrala 

pt moto- 
(4443)

• Azi se împlinește 
un an de când ne-a 
părăsit cea care a fost 
I’LORICA FLUERAȘ 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Soțul 
Ionel, fiul (Slaudiu și 
nepotul Bogdan. (5662)

• Vând grajd animale. 
Tel. ’ 216608. (5544)

OFERTE 
DE SERVICII

• Angajăm bucătari 
ospătari. Informații 
641918

Și 
tel. 

(4332)

• Lacrimi șl durere 
la împlinirea a do! 
ani de la plecarea în 
eternitate a unicului 
nostru fiu

• SG Van Emmcrik 
Industries SRL Deva 
angajează sudori, lă
cătuși, muncitori ne
calificați (bărbați), 
coordonator produc
ție. vârsta maximă 35 
ani. Informații supli
mentare 231083. (5300)

• Angajez tâmplari, sa
lariu minim 500 000 lei/ 
lună. Tel 616992.

(5503)

ÎNCHIRIERI

• ©fer spre închiriere 
spațiu comercial în su
prafață de 130 mp în gara 
Simeria. vad except! nn a!

IONEL DOItEE 
ȘOMAN

Parastasul de 
menire în 25 
1997, la Biserica 
todoxă din Teiu. 
mintirea ta va fi 
nică în inimile noas
tre. Părinții.

(5298)

po- 
mai 
Or_

A- 
veș-

Ing. LEONIDA 
LILIANA 
CRĂCIUN 

29 ani 
înmormântarea 

avut loc în ziua 
vineri, 23 mai, 
13, în satul 
Dumnezeu 
nească !

a 
de 

ora 
Lăsau, 

s-o odih.

(0184624)

• Un ultim omagiu din 
partea locatarilor bl. 4, 
Al. Armatei. Deva celui 
care a fost

VIOREL DANCU
Dormi în pace suflet blând 
Familiile Susai, 
Popa, loancș.

Bocșan,
(5546)

Bere

BEGUN

SILVA

Rom

TINCUȚA LILI CREȚ
Parastasul va avea Ioc 

duminică, 25 mai 1997, la 
sala mică a Casei de 
Cultură Deva, Ia ora 11.

(5272)

Societate comercială 
cu capital privat

• Familia anunță cu 
lacrimi și durere îm-, 
plinirea unui an de 
la plecarea în eterni
tate a soțului, tatălui

ClBIAN EMILIAS
îi vom păstra mc 

reu o vie și frumoasă 
amintire. (5548)

• Sunt lacrimi 
ne-nțelese/ de oame
nii de rând/ (să lu
crezi o viață-ntreagă / 
Ș-apoi intri..» pământ/ 
Iar noi rămași afară/ 
Cu inima amară / La 
tine când venim/Doar 
crucea o găsim, 
împlinesc 6 luni 
când a plecat în 
mea veșnică, fără 
spună un cuvânt 
nimenea, cel care a

AUGUSTIN 
BOJAN

frate, cum- 
unchi și nc- 
Mama Ana, 

Maria, cumnatulsora
Nicolae, nepoata Car
men, fratele loan, 
cumnata Angela, ne
poatele Mădălina și 
Raluca, mătușa Rafila 
și unchiul Petru 
ta. Parastasul 
pomenire — 
bălă, 24 mai 
Vel rămâne veșnic 
printre noi. Dumnezeu 
să te ierte și veșnică 
pomenire. (5504)

Poș- 
dc 

sâm- 
1997.

VINDE EN GROS
EN DETAIL

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 

din Deva. str. 22 Decembrie, nr. 
telefon 22 59 04

S.A.
257,

Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 1 PET.

I
1

I

-
I

I
I 
I 

„Cuvântul i 
---------------  si în „Mi-1 

15"), HUNEDOARA (bdul.Dacia' BRAD!
cn<i:**i  c n m—nntcrir •

?

Vodcă — 33 grade

32 grade

• Ilârtic igienică.

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului 

i liber**  din DEVA (lângă „Comt’m"
• cro ț
• (la sediul S.G. „Mercur"), ORĂST1E 
l „Palia"), HAȚEG (secția foto)

(lângă

SE AFLA IN VANZAREj

• Imprimate pentru preschimbarea per 
miselor de conducere anh

• figărî (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
• pneuri

In aceste imităti functicnează
JPENTRU PRIMIREA ANUNTURHOR 
JMICA Șl MARE I’UBLICÎ 1ATE.
<

\GI ATI' 1 
DE 1 

l 
1

NOTA REDACȚIEI: Cerem scuze cititorilor, 
familiilor, rudelor și cunoscuților persoanelor 
decedate alo căror fotografii apărute în ziarul 
de ieri Ia rubrica „Mica publicitate**  au fost 
prelucrate in mod cu totul necorespunzător 
în tipografia S.C. Polidava S.A.
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