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VREMEA

Vremea va fi în gene
ral frumoasă dar rece. 
Cerul va fi variabil, iar

vântul va sufla în gene 
ral slab, Dimineața ceață i 
in zonele joase și izolat | 
condiții de brumă. Tem
peraturile minime vor 
oscila între minus 2 gra
de și plus 2 grade C, iar 
cele maxime între 9—11 
grade C. (Ileana Govorca- 
nu)

Viata Politică 3
Politicienii și politica lor
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începând din decembrie 
1989, în România a apărut 
și s-a dezvoltat foarte 
mult un nou domeniu de 
activitate, bântuit de in
credibile ciocniri de inte" 
rese, de patimi, care une
ori au ajuns la paroxism. 
Toate acestea cu reper
cusiuni foarte neplăcute 
pentru populația țării.

Este vorba de domeniul 
activității politice în care 
actorii principali sunt oa
menii politici, Ideal ar fi 
ca un om politic să fie 
corect, cinstit, moral și să

urmărească numaț binele 
în activitatea sa politică. 
Cei care se încadrează în 
această categorie au o via
ță politică lungă, reu
șesc să facă ceva pentru 
țară și poporul lor. Dacă 
în activitatea unui om 
politic însă procentul de 
incorectitudine, necinste, 
imoralitate, parșivenie, de

Dr.
CONSTANTIN BI.E.IAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Alergătura pentru pământ
©in păcate, șl la a- 

eeastft dată mai sunt o 
seamă de neclarități în le
gătură cu stabilirea drep
tului de proprietate asu
pra pământului și cu 
punerea în posesie. O a- 
semenea situație ne-a fost 
semnalată șl de către dl 
Ntcolae Șerban, din mu

nicipiul Galați. In dispe
rare de cauză, petentul 
ne roagă să facem pu
blică nemulțumirea pe 
care o are. Din lipsă de 
spațiu, redăm, sintetic, 
cele semnalate, cu nă
dejdea că organele abili
tate vor acționa în con
secință. Iată ce se spune,

între altele, în scrisoarea 
adresată redacției ziaru
lui nostru. „Luând de 
bune lozincile din răs
punsurile unor persoane 
reprezentante ale puterii 
de stat (ministru, pre
fect, primar) am încer
cat să-mi dobândesc pro
prietățile primite prin

acte, de la defuncții pă
rinți, de jurisdicție (ade
verință de proprietate nr. 
10/14. 09. 1991, emisă dc 
Comisia de aplicare a Le
gii 18/1991 din munici
piul Hunedoara, pe baza

6 luma zilei
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Din caietul lui Gigei:
„Scatiu îi asuprește pe amândoi până 

la urmă, pe Tincuța o ia de nevastă și o 
asuprește, iar pe tairă-su tot la fel".
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ruși“... fără ruși
In piața din Bejan 

earn bate vântul. Arată 
mare și curată pentru că 
sunt mai mulți tarabagii 
decât cumpărători. Rușii 
vu mai bat drumurile 
până la Deva cu briche
te și șurubelnițe. Nu 
fr« nici un chilipir. A- 
vcm și noi precupeții 
noștri. „Ar fi marfă, 
după cum se vede, dar 
nu*s  bani la oameni, ne 
spunea o încasatoare de 
la administrația pieței 
centrale. Am auzit c-o 
dau la fotbaliștii de la 
Las Vegas (!). S-o dea. 
Poate să joace fotbal

■r r —— t
în ea. Că bani n-au pe 
ce scoate". Sunt vremuri 
grele și prin piețe. Ca 
și prin buzunarele ro
mânilor.
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acest punct de vedere, 
este cel din municipiul 
Hunedoara, unde dl Gheor- 
ghe Vlaicu (Ucă) este de 
ani de zile, in mod vo
luntar, sufletul
acțiunilor organizate 
(N. T.).

A

Cercuri apicole
După cum am aflat de 

la Filiala <lin Deva a 
Asociației crescătorilor dc 
albine, în județul nostru 
își desfășoară activitatea 
8 cercuri apicole, în ca
drul cărora, pe timpul 
iernii, apicultorii, în 
special cei 
îmbogățesc 
în acest 
punerea in 
unor teme 
bordurile fiind 
ce și practice.
apreciat cerc apicol, din

tuturor 
aici.

apicultorii, 
începători, își 

cunoștințele 
profil, prin 
discuție a 
specifice, a- 

tooreti • 
Cef mai

N'a- 
aflâ 

dc 
ale- 

12 oc-

Alegeri
Partidul Unității 

ționalo Române se 
in plină campanie 
dări de seamă și 
geri. Duminică,
tombrie a.c., a avut loc 
adunarea generală a Sub
filialei din Călan a a- 
costei formațiuni politice. 
Ca președinte al subfi
lialei a fost ales dl pro
fesor Gelu Stâncii. (Tr. 
11.).
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(Continuare în pag. a 2-a)

• GUPA EUROPEI LA 
POPICE. Sâmbătă, di
mineața, de la ora 9, 
la Complexul sportiv 
„Siderurgica" din Hu
nedoara, se desfășoară 
finalele la masculin, din 
cadrul Cupei Europei la 
popice, la care partici
pă formații din 15 țări 
europene. (S.CJ.

• FARMACII DE SER- 
VIGIU. La Deva, în zi
lele de X8—19 octom
brie, va fi de gardă 
Farmacia „Unu", situa
tă în Piața Victoriei, nr. 
3.

IMI LIPSEAU MULT
—' Am venit special de 

la Aiud, unde locuieso 
de doi ani. îmi lipseau 
atât de mult colegele! Ia
tă, ne-am reîntâlnit șl, 

1 Doamne, bine nc-am mai 
i simțit! — recunoaște 

dna Carolina Fara, pe al
• cărei chip nu se văd de- 
( cenitlc de muncă' din te- 
. lefonie. E numai zâmbet,
• ca si colegele dumneaei 
I — pensionare — ca șl
• mai tinerele colege pe ca

re la reîntâlnește sau le cu
noaște acum. Sunt zeci. 
Iar întâlnirea — organi
zată de reprezentanta 
pensionarilor din DTo Hu
nedoara — Deva, dna An
gela Ioan, și găzduită de 
conducerea DTo la Baza 
de recuperare fizică și 
spirituală a lucrătorilor

I din telecomunicații de la 
I Vața — a revigorat mun

ca telefonistelor și a re- 
1 adus tinerețe în sufletul 
i pensionarelor.

„Ne-am simțit mal ti
nere, ne-am revăzut cu 
drag colegele. Să mal or
ganizați, dnă Angela, ast
fel de întâlniri!" (Aurora 
Herbei — pensionară), 
„Sunt la pensie de 12 ani, 
cu patru decenii de mun
că, iar întâlntrea de azi 
ne-a fost și utilă, șl infor
mativă în ce privește noul 
în profesie, și nostalgică, 
și reconfortantă" (dna Ge
ta Naciu), Iar dna Fio- 
rica Ionescu, care a venit 
tocmai din județul Dolj, 
mărturisea: „După obo
seala muncii de la țară, 
unde îmi găsesc rostul la 
anii de pensie, aici m-am 
simțit foarte bine între 
vechile șl noile colege. 
Mă bucur că cel' în mij
locul cărora am muncit, 
nu ne uită".

Am urmărit chipurile 
doamnelor Viorica Ral-
muțchl, Elvira Onofrei, —————————
Maria Jurcoanc, Maria (Continuare în pag. a 7-a)

COLEGELEC6

îancovschi, Minodora Al
ba și ale celorlalte pensio
nare în momentul în ca
re o mal tânără colegă 
le-a oferit câte o garoafă. 
Gâtă lumină le-a împo
dobit privirea o floare! 
Floarea recunoștinței, a 
prețuirii!

Bucuria, voia bună, 
muzica, dansul au stăruit 
ore în șir. Urmăream ți
nuta elegantă în dans a 
Lilianei Panciuc, Simonei 
Bohatereț, Deliel Bota, a 
supraveghctoarelor Mia 
Anghelov șl Anișoarei 
Szabo, exuberanța Linei 
(Tuța) Cernescu — me
reu în pas cu tinerețea 
— unde am regăsit-o, cu 
admirație, și pe Livia Ro- 
tariu, imaginându-mi-o a- 
lături de fiicele dumneaei, 
de acum cu rosturi în

LUCIA LICIU

în același interval, în 
Hunedoara va funcțio - 
na Farmacia „Cyani“ din 
bdul Mihai Viteazul (în 
apropierea fabricii dc 
tricotaje), telefon 720C39. 
(E.S.).

CORVINUL ARE 
PE SIB1ENI.

a 11-a, din Di- 
seria a 

de la ora 
Hunedoara (lo-

OASPEȚI 
în etapa 
vizia B, 
sâmbătă, 
Corvinul 
cui 13) primește replica 
lui Inter Sibiu (locul 11). 
Un prilej bun pentru hu*

Il-a,
11,

nedoreni de a mai u ? 
cumula trei puiicie cS.C.). J

• „ROCK PE PAINE < 
Mare atracție, mare, sâmbă-N 
tă (18 oct. a.c.), pentru ti-1 
nerii iubitori ai roclfului < 
hunedoreni; pe plat-J 
forma din Piața Obor^ 
a municipiului Hune - j, 
doara, începând cu ora !? 
17, va ev' ’ua în recital J 
binecunoscutul grup rock 5 
COMPACT B. în deschi-J 
derea spectacolului, or- 
ganizat de Radio Color 
și de Fabrica de pâine j 
UZO Balcan, va cânta J 
grupul devean „Profetul", «1 
iar în finalul său cei ț 
prezenți vor putea dansa N 
în cadrul discotecii < 
„Radio Color". (G.B.).

<
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Alergătura 
pentru pământ

I
I

■

(Urmare din pag. 1)

Vernisaj de

hotărârii Comisiei județe
ne nr. 40/09. 08. 1991, anu 
lată arbitrar și unilateral de 
către fostul prefect, G.
Răican și primarul R.
Mariș) și redat pe bază 
de înscrisuri de fals u-
nui cetățean străin, cu
domiciliul în Germania. A 
urmat un șir întreg de 
procese (cu comisiile de 
fond funciar, la Prefectu 
râ și primărie), întocmîn- 
du-se în decurs de trei 
ani 8 dosare, cu sute de 
pagini. în cele din urmă, 
Snstanța de recurs, pen
tru a doua oară, a admis 
plângerea formu’ată, pro- 
nuntându-se prin decizia 
nr. 270/R/24. 04. 1997 a 
Tribunalului Timiș, defi
nitivă și irevocabilă, în
vestită cu formulă execu
torie prin care îmi dă 
câștig de cauză (menține
rea de drept a adeverin
ței 10/91, și a hotărârii 
40/91) consfințind astfel 
abuzul și uzul de fals să
vârșite de fostul prefect, 
de alți subalterni șj cola
boratori ai acestuia. Por
nind de la principiul Le
gii 18/91, comisia jude
țeană este obligată prin 
lege să modifice, înlocu

iască sau să desființeze 
(în baza hotărârilor jude
cătorești), în cazul de 
față decizia 270/R/24. 04.
L,uZ, actele emise ante
rior și să -Elibereze titlul 
de proprietate, conform 
hotărârii judecătorești. Am 
solicitat comisiilor muni
cipale județeană apli 
carea dispozițiilor Legii 
18/91 și a decizie; Tribu
nalului Timiș, în spiritul 
acestui principiu, însă Co
misia județeană cu adre
sa nr. 818/J/12. 06. 1997 
mă . trimite la primărie 
pentru proces-verbal de 
punere în posesie, iar a- 
ceasta mă trimite din
nou în instanță pentru 
anularea actelor de do
nație șj a titlului de
proprietate, neautentic, e- 
mis cetățeanului străin 
de către Prefectură. Cu 
alte cuvinte, să o iau de 
la început, după trei ani 
de judecată. Oare de ce, 
dacă din culpa lor au 
intervin cei vinovați la 
instanță pentru anulare? 
Cine îi oprește să-și repa
re o gravă greș.ală?".'

De aici răzbate amără
ciunea unui om purtat pe 
drumuri, in căutarea drep
turilor sale, nădejdea lui 
fiind aceea că, în cele din 
urmă, J se va face, to
tuși. dreptate. (N.T.).

> Vi a ia Politică

Politicienii și politica lor
(Urmare din pag. 1)

minciună și impostură este 
intr-un procent tot mai 
mare, atunci și viața lui 
politică este proporțională 
cu mărimea acestora.

De-a lungul istoriei unul 
popor există momente deo
sebite, când situațiile difi
cile politice, economice și 
sociale produc foarte multă 
derută. Oamenii sunt dez
orientați, debusolați, de
primați și cu foarte mare 
greutate își maț găsesc 
calea corectă de urmat, 
într-un asemenea mo
ment al istoriei se află 
poporul român, începând 
din decembrie 1989.

Poporul român orbecăie 
de șapte an printr-ua tu
nel întunecat, condus de 
politicieni care nu vor 
să-și recunoască greșeli
le, ba maț mult, persis
tând în ele și dorind din 
nou să vină la conducere, 
pentru a aduce România 
în tunelul prin care l-au 
purtat. La ora actuală 
există oameni care o duc 
extrem de greu, unii nu 
au chiar cu ce să-și cum
pere o pâine și sunt mu
ritori de foame. Este fi
resc ca aceștia să fie 
foarte nemulțumiți. Gu

vernul actual nu este vi
novat de această stare da 
lucruri, dar și-o asumă. 
Ceea ce este extrem de 
grav, este faptul că exis
tă politicieni care în loc 
să fie corecți, cuminți și 
să lucreze pentru a în
drepta ceea ce au stricat, 
în mod incorect, necinstit 
și diabolic, caută să ma
nipuleze această masă de 
oameni, nemulțumiți pen
tru a o folosi împotriva 
mersului firesc pe drumul 
nou al reformei, pe care a 
pornit-o în sfârșit Romi-- 
nia.

De asemenea, poate mai 
mult ca niciodată, se cau
tă din nou a se exploata 
problema națională, cu 
același scop de manipulare 
a celor dezorientați.

Aceasta fac unii dintre 
politicienii noștri, oare au 
fost îndepărtați de la pu
tere de către foștii lor 
parteneri, atunci când și- 
au dat seama ce haine 
poartă, iar apoi de către 
alegători, care au consi
derat că nu știu să qoa 
ducă. Și acum, din Nefe
ricire, ei se visează din 
nou la conducerea țării. 
Nu li se poate spune de
cât pescuitori în ape tul
buri.

I

grafica
în continuarea unei co

laborări devenită tradi
țională între Muzeul Ci
vilizației Dacice și Ro
mane Deva și Institutul 
Slovac din cadrul Amba; 
sadei Slovaciei la Bucu
rești, miercuri (15 oot.), 
a avut loc vernisajul ex
poziției de grafică a ar
tistului plastic slovac 
Igor Piacka (de la Aca - 
demia de Artă din Bra
tislava). Din păcate, ar
tistul, îmbolnăvindu-se, 
n-a putut fi prezent la 
acest eveniment (a treia 
expoziție în România), el 
fiind reprezentat de dna 
Ana Novotna (directorul 
Institutului Slovac) și de 
dl Stefan Unatinski.

Deși tânăr ca vârstă 
(35 de ani), Igor Piacka * i

! în perioada 27—31 oc- 
j I tombrie a.c. va avea loc,
i J la București, un seminar 
■ ! -pe tema economisirii e- 
■! nergiei electrice în ciă- 

dirile publice. Manifes- 
!; tarea este organizată de 
J» catedra de științe ingi

1
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slovacă
este ,,-un -grafician de o ț 
maturitate .profundă11, va-^ 
loarea lucrărilor sale (in-1 
cluzând mai ales ilustra-£ 
ții de carte,) .ctnfirmân-ți 
du-se prin numeroasele» 
expoziții și premii obți- * 
nute nu doar în țară, ci 
și în străinătate.

Predominanta lucrări- *,  
lor expuse la secția de | 
artă a muzeului devean» 
o constituie omul (por- ! 
nind de la Adam și Eva), £1 
surprins și în stările |: 
sale „ce-ar trebui re-
primate, stăpânite" (vio-J 
lența, hidoșenia), tre-|‘
când apoi spre ipostaza fy 
cuplului și a metamor- ț 
fozelor. Dar despre în- 
tregul concepției artiști- 
£e a graficianului vă veți [ 
putea convinge wstitâr I 
această expoziție. 4G.B-), *i• 1—«r—*—* *-«■«  » » « -

SEMINAR ENERGETIC
nerești din c* 4 r n li ; 
UNESCO, eu finanțare 5 
din partea Agenției Ele- 5 
ne pentru Dezvoltare La- Ș 
oală și are la bauft *** j 
zultatele șj experiența S 
obținute în eadatd Pro- î 
iestului Ecos Ouoerture^ 
Public. (D.Gj. >

SÂMBĂTĂ. 18 OCTOMBRIE

( TVR 1 )
7,00 Bună dimineața din Republica 

Moldova- 8.30 Alfa si Omega: 9,05 Salty 
(s); 9,55 Șa-fe note fermecate: 10,50 Cum 
vă place! (f. Anglia 1936): 12,30 Mork și 
Mindy (s); 13,00 Z'm?ri~a sălbatică (do);
13.30 Ecranul- 14,00 Fotbal: Otelul — 
Rapid; i6,go Mapamond; 16,30 A doua 
alfa'etiz-re: 17,00 Start-Rec; 18,00 D.a;
18.30 IIoHvoaks (s) *9  00 Teleenciclope-
dia; 20.00 Jurnal; 21,00 Savannah (s);
21,55 Gi'i Beauty Show *97;  23,40 Piața 
Spaniei (s); 0,35 Arena AS.

( TVB2 ]
7,00 Sunset Beach <rj- 8,00 Euronews;

8.30 Lu-ii aerului (s): 9,30 Pas cu pas; 
10,35 Mnr.rl--Blitz; 11,30 TVR Cluj-N.;
13.30 Actualitatea cul'urală; 14,00 Emilie 
(s): 15,10 Tradiții; 15,35 D.a; 16,00 Micaela 
(s); 16,75 Cristal (s): 18,00 Serata muzi
cală TV; 20 00 Mini-serie- Atitudini an- 
glo-saxone f Anglia 1992): 22.00 TVR Info; 
22,05 Danr o vorbă... (r)- 22 10 Atitudini 
ans’lo-r-'n rarte): 0.10 Con
viețuiri: 0,40 TVM Mesager; 1,10 Carna
valul animalelor. Fantezie muz. TV.

( ANTENA I )
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges 

(r); 8,00 Tele-Dimineata- 10,20 D.a; 10,40 
Divergente — convergențe în lumea spor
tului (r); 12,30 Dragoste cu năbădăi (s): 
13,00 Viată sălbatică tdo<; 13,30 Orașele 
lumii (do); 14,00 SMrl. 14,20 Mori, dragos
tea mea! tf/r); 16.00 Fir întins: 16,30 Club 
Hawaii (s): 17.10 Intre nriete-î; 18.00 Tar
zan (s). 19 90 Observator: 19 45 Cum să 
prinzi un rece (f acțiune SUA. 1984); 
21,00 A treia plarc'ă d» la Soare (s): 22,00 

Xw.v

Beavis și Butthead (s); 22,30 Nici o cli
pă de plictiseală! (s, ultimul ep.): 23,00 
Hollywood Top Ten; 0,00 Aphrodisia (s); 
0,25 Misiune dificilă (f. acțiune SUA, *87).

( ANTENA I - TV-DEVA)
8,00 — 8,15 Știri locale (r); 10,10 — 

10,20 7 zile fără comentarii (r); 17,00—
17,10 Retrospectiva săptămânii j 23,00 
— 24,00 Rondul de noapte.

( .-. PRO - TW )
7,00 D.a; 8,30 Superboy (s); 9,00 Noile 

aventuri ale lui Flipper (s); 10,00 O noap
te la operă (f/r); 12,00 întâlnire cu presa;
12,55 Știri; 13,00 Generația PRO: Filme 
seriale; O căsnicie perfectă (s): înalta so
cietate (s); Sporț și muzică: Walker, po
lițist texan (s); Hercule (s); Xena, prin
țesa războinică (s); 18,15 Adevărul gol- 
goluț (s); 18,45 Te uiți șl câștigil (cs);
19,30 Știri; 20,00 Toți oamenii președin
telui (politic, thriller SUA 1976); 22,25 
Știri; 22,30 Millennium (s); 23,30 Știri; 
23,45 NYPD Blue — Viață de polifist (s);

[ PRP - TW - DEVA )
6,30 — 6,55 Știri locale • Invitatul

săptămâni; (r); 6,55 — 7,15 Divertisment 
sportiv • Muzică; 7,15 — 8.30 Desene 
animate; 22,25 — 22,30 Retrospectiva 
săptămânii (știri).

( DEVASAT » ~]
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Marea (La.); 

19,15 La nord de paralela 60; 20,00 Gră
dina lui Venus; 21,30 Luptele de cocoși 
(La.); 23,00 Povești (f.a.j; 0,30 Seria] ero
tic; 1,30 Videotext.

DUMINICA, 19 OCTOMBRIE

( TVR 1 )
7,00 Bună dimineața de la Cluj!; 8,30 

Lumină din lumină; 9,05 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s); 9,30 Ds: 10,00 Merg 
Pe mâna ta I (s); 11,00 Viața satului;
12,30 Tezaur folcloric; 13,00 Serial de că
lătorii; 14,10 Atlas; 14,40 Turnul Babei; 
17,00 Să nu uităm Muzeul satului...; 18,30 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea, Sa
mantha? (s); 19,00 Robingo; 20,00 Jurnal; 
21,00 Afacen în stil mare (f. SUA 1988); 
22,40 Coco-Cola IRIS 20 de ani: 23,45 Por
trete în acvaforte; 0,15 Priveliști moldov.

( TVR2)
7,00 Sunset Beach (r): 8,30 Lupii aeru

lui (s); 9,30 Ferestre deschise; 10,35 Lec
ția de muzică; 11,30 TVR lași; 13.30 Me
moria exilului românesc; 14,00 Emilie (s);
15,10 De dor, de dragoste, de joc; 15,35 
D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 Cristal (s); 
18,00 Alo, tu alegi!. 19,00 Ultimul tren; 
20,00 în plină acțiune (s); 21,00 Repriza 
a treia. Fotbal: FC Național — Univer
sitatea Craiova; 24,00 Jazz Alive; 0,30 
TVM Mesager.

(___ ANTENA 1 )
7,00 Știri; 7,1(1 Tarzan (ri: 8£0 A tneia 

planetă de la Soare (r): MO Da; 10.00 
Animal Show (s); 10,30 Eerie, indiana 
(s, ep. 1): 11,10 Controverse istorice (do): 
11,40 Spirit și credință; 12,10 Vedeta in 
papuci; 12,50 Divertisment: Știri:
14.10 Alertă pe plajă (s): 15,20 Hollywood 
Top Ten (r); 16,30 Club HawUi (s); 17.00 
Millennium; 17,45 Dragoste cu năbădăi 
(s); 18,15 Printre rânduri; 19,00 Observa

tor; 19,45 CăzăturB cu noroc (co. SUA)
21,30 Burlacul (s); 22,00 Giulia is); 23,00 
Sirenele (s); 0,00 Pierdut în beznă (thril
ler SUA 1980).

[ ANTENA I - TV-DEVÂ)
— - - - ----- ---------------

10,00 — 10,10 Retrospectiva săptămâ
nii (tj; 10,10 — 10.30 Plai de cânt și dor. ' 
Muzică populară; 14,10 — 16,20 Meci
de fotbal.

i
[ PRO - TW ]
7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s); 9,30 

Superabracadabra; 11,00 Schimb de iden
titate (f. SUA 1993); 12,55 Știri; 13,00 O 
căsnicie perfectă (s): 13,30 Inalh societa
te (s). 14,00 Umbrela Iul Gregoire (f. Fr- 
1980);' 15,30 Secția veselă; 16,30 Lum< 
filmului; 17,00 Efecte spectate (s); 17,4^
Norocosul (s); 18,30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 în pat cu dușmanul (f. 
SUA 1991); 21,55 Știri; 22.00 Susan (S)|
22.30 Știri; 23,00 Procesul etapei; 2,00 
Fotbal: II Calcio; 3,30 Știri.

( PRO - TW - DEVA )
7,00 — 7,45 Desene animate; 7,45 —

8,55 Ghici cine bate la ușă? (r); 8,55 — 
9,00 Retrospectiva săptămânii (r); 21,55 
— 22,00 Știri.

ț DEVASAT ♦
8.00 — 14,00 Reluări; 17.00 Rebelul 

(f.a.); 19,15 La nord de paralela 00 (s); 
20,00 Theodor Rex (f.a.); 21,?0 Muntele 
de zahăr (f.aj; 23,00 Datatoarele da 
striptease ff.aj; 0,23 Serial erotic; 130 
Videotext.
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vViata noastră cea de toate zilele Igienă și calitate
Un nou oraș oe harta județului?

Cum comerț face atât de 
multă lume, tar magazi
ne sunt la tot pasul, am 
întrebat la primărie dacă 
sunt în comună și între

prinzători particulari, mici 
unități de producție. Ast
fel am aflat că pe strada 
Sanatoriului din Geoagiu 
funcționează SC, „Elita"

Vraiaa Gterghel, prima- 
«ta comunei Geoagiu.

£

Urgentarea 
unei vechi 

intenții
Primăria din Geoagiu 

funcționează acum în a- 
cula.~i sediu cu Stațiunea 
experimentală cfe cerceta 
re șt producție pomicolă, 
unde ocupă 4 încăperi, 
spațiu insuficient, cum am 
văzut, căci ședințele de 
consiliu se țin în prezent 
pe coridorul de la intra
re. „Situația nu va mal 
dura prea mult — afirma 
dl primar Traian Gher- 
ghel — deoarece există 
un proiect de hotărâre af 
Guvernului pentru rein
trarea noastră in drepturi 
șl ocuparea întregii clă
diri".

Cu toate eă dl primar 
se pregătea să plece la 
BucureșUt (la Parlament) 
pentru a susține trecerea 
comunei la rangul de 
oraș, l-am reținut câteva 
momente pentru a ne vor
bi despre noutățile de 
ultimă oră.

— Intenția ca Geoagiul 
să devfciă oraș este mai 
veche, însă acum am ur
gentat totul. Sunt pre
gătite documentele care 
ni. s-au solicitat, inclu
siv adresa către Camera 
Deputațiido- — Comisia 
pentru administrație pu
blică locală, expunerea de 
motive, fișa comunei, ho
tărârea de consiliu local.

— Cu ce argumente vă 
veți susține- acest demers?

— Cu foarte multe. E- 
xistă câteva criterii pe 
care trebuie să le înde
plinească un- oraș șl peste 
9# la sutt dintre acestea 
le- regăsim- în comuna 

noastră. Populația este de 
7535 de locuitori (cu flo*  
tanții aproape 8000). In 
prezent există sedii pen
tru administrația publică, 
autorități judecătorești: șl 
diferite asociații, avem în
vățământ preșcolar, pri
mar. gimnazial și liceal, 
dispensar policlinic, sana
toriu. farmacie, cămin de 
bătrâni, casă de cultură» 
magazine universale și 
specializate, lăcaș de cult,, 
grădini pul lice și spații 
verzi amenajate, hoteluri 
— ca să amintesc doar o» 
parte dintre utilitățile e- 
xistente.

— Aveți vreo tadoialL*  
asupra aprobării ?

— Sunt optimist, sută 
hi sută vom fi oraș pen
tru că îndeplinim toate- 
condițiile.

— Ce se mai întâmplă 
ta Geoagiu, despre ce alte 
noutăți ne puteți vorbi ?

— Este aproape finali
za betonarea drumului 
ce leagă stația de auto
buz centrală cu Grupul 
școlar agricol, s*a  ter
minat renovarea școlilor 
din Aurel Vlaicu și din 
Geoagiu Băi, se mai lu
crează la o nouă grădi
niță înființată în fostul 
internat al băieților de 
la liceu Lucrările de 
modernizare la sanato
riul TBC s-au terminat, 
iar Ia Căminul de Bă
trâni s*a  început înlo - 
cuirea parchetului din 
camere cu gresie, lucra
re efectuată în proporție 
de 80 la sută.

— Alte proiecte ?
— Avem multe și im

portante. De anul trecut 
de când sunt pe acest post, 
am făcut câte ceva, ținând 
seama că am preluat pri
măria cu datorii mari ne 
care le-am achitat până în 
prezent în procent de 80 
la sută. Intenționăm să ne 
înfrățim cu o comună din 
Franța — Pays de Lau- 
vollon (Bretagne), de unde 
am avut în vizită o dele
gație de 6 persoane. A*  
vem aprobarea fundației 
„Soros" pentru a trece pe 
Internet ți într-o lună, 
vom fi conectați la rețea. 
Intr-o perspectivă apropia" 
tă vom schimba întreaga 
instalație la centrala ter
mică.

— Care-i primul gâhd 
ce vă vine în minte legat 
de raportul primăriei ea- 
locuitorii așezării?

— Cel privind menta
litatea oamenilor. Mal 
trebuie să treacă ani buni 
per.tru a o schimba, mai cu 
seamă, în privința efec
tuării și păstrării curățe
niei. Doar atingându-i 
la bani, vor învăța s& 
păstreze. în rest, să. știțfi 
că nu mă supăr dacă 
scrieți negativ referitor la 
cqea ce surprindeți. Dim
potrivă.

Dia studioul Badio Color Orăștie. ^i.W-

Noutăți la „un liceu tot 
mai căutat"

Grupul Școlar Agricol 
Geoagiu se bucură de 
justificate aprecieri. De 
aceea, nu ne-a surprins 
că prima noutate enu
merată de dl loan Vă- 
Iean, directorul liceului, 
a fost că și-au realizat 
planul de școlarizare din 
prima sesiune de admi
tere. Adică s-au consti
tuit 5 clase cu 150 de 
elevi. Au fost solicitări 
și pentru învățământul 
seral, chiar pentru for
marea a 3—4 clase. S-au 
realizat doar 2, cât pre
vedea planul de școlari
zare. De 3 ani. în fie
care toamnă, liceul are 
cu câte 1—2 clase în 
plus, ajungându-se la 
806 elevi și 31 clase. S-a 
ocupat acum și ultimul 
spațiu în care s-a putut 
amenaja o sală de clasă.

„înseamnă că liceul 
nostru e tot mai căutat, 
în ciuda faptului că nu
mărul absolvenților de 
clasa a VIII-a e în scă
dere pe județ" — spune 
dl Vălcan Atractivitatea 
liceului se datorează fap

tului că 25 la sută din
tre absolvenți intră în 
învățământul post-liceal 
sau superior, alți 20—25 
la sută se angajează ime
diat în producție pentru 
că au 3 diplome: de 
bacalaureat, atestat ' de 
practicarea meserie; și 
permis de conducerea 
tractorului (cei cu apti
tudini) Elevii pot urma 
unul din cele 6 profile 
ale liceului spre a de
veni planificator, con
tabil. statistician, sil
vicultor, operator indus
trie alimentară (lapte și 
carne), tipograf, horti
cultor sau veterinar. Iar 
prin școala profesională 
s_- pregătesc mecanici de 
întreținerea șl exploa
tarea utilajelor agricole.

Ultima noutate, pre
zentată cu mândrie de 
dl. director, este chioșcul 
propriu de incintă, unde 
elevii găsesc dulciuri, co
vrigi, brânzo aice, gogoși, 
sucuri și cafea și lângă 
care s-a amenajat o 
sală în care își pot ser
vi gustarea in condiții 
civilizate.

Fbtot ANTON SOCAJEI

Apăsătoarea liniște
Fusesem avertizați că 

Sanatoriul TBC Geoagiu 
și-a schimbat înfățișarea 
și că arată foarte fru
mos. Este adevărat. Im
presionează atât aspectul 
său exterior de un alb 
strălucitor, cât și interio
rul renovat și exemplar 
de curat. Doar că era 
cam rece (mai ales dacă 
te gândești la faptul că 
aici sunt bolnavi de plă
mâni) și era o liniște ne
întâlnită în alte unități 
spitalicești, care parcă te 
apăsa. Am încercat să 
discutăm cu cadre medi
cale dar a fost imposibil. 
Aflasem că o tânără an
gajată a sanatoriului toc
mai murise într-un acci
dent rutier, ceea ce expli
ca în parte atmosfera a- 
păsătoare de aici.

OPINII - OPINII

..Geoagiu a suferit în 
ultima vreme un «greș 
mai mare decât alte lo
calități. Dacă libertatea 
de opinie e un câștig in 
multe sectoare economi
ce s-a ajuns aproape de 
zero, sau se află în pi
caj (de exemplu uscâto 
rul de fructe stațiunea 
experimentală, imbute 
tlcrea de la Băcâ-a s.a.i. 
Desigur că s-au făcut și 
lucruri bune: introduce 
rea gazului metan, re
dobândirea proprietăților, 
modernizarea câtorva 
străzi (prea puține din

Pagină realizată de 
ESTERA SÎNA 

VIORICA ROMAN. 
Foto ANTON SOCACI

SRL Orăștie. firmă parti
culară de prelucrare a 
laptelui.

Dna ingineră Silvia Ho- 
morodean. șefă de secție, 
spunea că unitatea func
ționează de un an de zile 
și că „merse binișor" Se 
prelucrează zilnic 3 tone 
de- lapte, din care se pro
duce telemea, cașcaval, 
brânză dulce șj frământa
tă Laptele se procură 
din satele comunelor 
Geoagiu și Balșa, precum 
și de la ferma IAS din 
Aurel Vlaicu. Cum am 
văzut, se lucrează în con
diții de igienă desăvârșită. 
„Merg" zilnic spre ma
gazine alimentare din 
Orăștie. Cu tir, Simeria, 
Deva și Petroșani canti
tăți însemnate de produse 
lactate proaspete și gus
toase.

Dar tot rut înțelegem da 
ce- am fost evitați, mal 
ales că bolnavii cu care 
am stat de vor’ i. ne-au 
spu» lucruri mai mult po
zitive despre f°lul în care 
sunt tratați. Cu câțiva 
bolnavi — Toader Prise- 
caru (din Caransebeș). Mi
hai Gheza (Hunedoara) șl 
Iacob Gavril (Lupeni) am 
încercat un dialog.

— Și în saloane e la fel 
de rece ?

— Da. Seara se dă câte 
un pic de căldură dar mal 
punem câte o pătură In 
plus — ne-a răspuns dl 
Prisecaru.

în rest, cum au affrmat 
și ceilalți internați, tra
tamentul este bun aici șl 
mâncarea de asemenea.

păcate) dar pe ansamblu 
se simte un regres". (Ud 
localnic).

A uitat oare?
,.Un conjudețcan de-al 

nostru, pe-atunci minis
tru al Telecomunicațiilor, 
aflându-se la noi în 
C?oagiu în timpul cam
paniei electorale (în sala 
căminului cultural/, a pro
mis alegătorilor că în cel 
mai scurt timp va asi
gura pentru comună o 
centrală telefonică au 
tomată de cel puțin 1000 
de numere. O fi uitat 
oare de promisiune ?“ 
(Un alegător).

In pauză, elevii Grupului Școlar Agricol Geoagiu, 
pot servi, din acest an școlar, un suc sau o gustare.
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te ytifiv minte ți inimă |
Clacă

Istoria sub lupă Bătălia Angliei
într-o zi din primăvara 

lui 1940, la Capul Blanc 
Nez, pe coasta franceză, 
șeful „Lufwaffe” (aviația 
militară germană), reichs- 
marcșalul Herman Goe
ring. privind prin lunetă 
stâncile albe ale Dover- 
ului, se întreba cum ar 
putea ajunge... „dincolo”, 
în acea vreme, circula o 
anecdotă că 
fi sugerat să 
Moise, care 
Ia... „British

Prin Directiva nr.

cineva i-ar 
ia toiagul lui 
era păstrat 
Museum”!

16

din 16. VI. 1940, se pre
vedea ca termen 11. IX. 
1940 debarcarea pe coas
tele de sud ale Angliei a 
40—45 divizii (planul „Le
ul de mare") iar ca pre
misă a reușitei, distruge
rea — prin raiduri masive 
de bombardament, a 
tențialului economic ț 
litar.

începând 
1940, sunt 
flotte" 2,3 
în Belgia, 
vegia, în total 2800 
oane. Li se opuneau cele

cu 10
angajate 
Și 5,

în timpul șederii în sta
țiune sunt organizate ex
cursii... Astfel, am vizitat 
un muzeu local cu ziduri 
groase, ferestre și uși fe
recate masiv și un custo
de cu figură de vultur ple
șuv. Tocmai ne adâncise
răm în contemplarea câtor
va obiecte mai reprezenta
tive, când am auzit ușa 
de la intrare înouindu-se. 
Foarte bine, ne-am zis. 
ce să intre toți inculții... 
Am continuat să 
cu evlavie totul, să

privim 
admi-

râm — inclusiv un ma-
iou sub care scria că-1
purtase Mircea cel Bă-
trân în lupta de la Ro-
vine precum și alte o-
biecte, martore emoționante 
ale cutărui eveniment, sau

I
I
I
I
I
I*
I
J

I
I*
I*
I
I

i po
ți mi-

iulie 
„Luft- 

dislocate 
Franța și Nor- 

avi-

656 avioane și 1235 
piloți din „Frighter 
mand" (Aviația de 
toare) ai Vicemareșalului 
aerului Sir Hugh Dowding, 
care își organizează „oa
menii de pază” în patru 
Gr puri, 10 (Sud — Vest), 
11 (Sud—Est), 12 (Cen
tru) și 13 (Nord). începe 
„Bătălia Angliei” care 
durează până la 15 sep
tembrie 1940, cu rezultate 
dezastruoase pentru ata- 
canți: peste 1700 avioane 
doborâte datorită curaju
lui, dârzenie! și devota-

tineri 
Gom- 
vână-

piloți 
pro- 

733

în copilărie eram cap
tivată de poveștile Ma
mei și ale Bunici; mele 
despre acele zile de „cla
că” ce-mi păreau atât de 
minunate și pline de bu
curie asemeni 
lor nemuritoare, 
acestea ca serile 
zătoare povestite 
Bunica și pe care le mai 
vedeam eu „aranjate'1 Ia 
emisiunile folclorice do

povești- 
Erau și 
de șe- 
tot de

fuseseră atinse de nu-știu- 
care personalitate. însă 
cel ma; mult ne-a impre
sionat o lingură despre 
care se menționa că avea 
cel puțin 300 de ani și 
care mai păstra în ovalul 
său două boabe din ulti
ma ciorbă mâncată de Mi
hai
datorită acelei linguri l-am 
jubit 
rele 
după 
zitat 
rele,

Viteazul. Bineînțeles,

tot mai mult pe ma- 
domnitor. în sfârșit, 
ce terminarăm de vi- 
încăperile și unghe- 
am urcat și în pod

unde am dat peste o ca
napea foarte veche pe care 
— scria — își odihnise 
deseori oasele Decebal, cu 
o cămașă de noapte 
roz și suspect de contem
porană. aruncată cam in
decent lângă pernă... Ceea 
ce ne-a indignat, însă, a 
fost lipsa unei precizări în 
legătură cu persoana că
reia aparținuse și când a 
fost îmbrăcată ultima dată 
Am considerat acest nea
juns o lipsă respect
față de niște turiști — vi-

CLIPA DE PURITATE
— din frumusețea și înțelepciunea Bibliei

• ..înțelepciunea strigă 
pe ulițe, își înalță 
sul în piețe, strigă 
e zarva mai mare, 
porți, în cetate. își 
ne cuvintele ei : 
când veți 
proștilor? Până când le 
va plăcea batjocoritori
lor batjocura, și vor urî 
nebunii știința?” " ;

gla- 
unde 

la 
spu- 

„Până 
iubi prostia.

• „Fiule, nu uita învă
țăturile mele, și păstrea
ză în inima ta învăță
turile mele; căci ele iți 
vor lungi zilele și anii 
vieții tale, și-ți vor a- 
duce multă pace. Să nu 
te părăsească bunăta
tea și credincioșia: lea- 
gă-ți-le la gât, scrie-le 
pe tăblița inimi; tale; 
și astfel vei căpăta tre
cere și minte sănătoa
să, înaintea lui Dumne-

zeu și înaintea oameni
lor” ;

• „Fiule, nu disprețul 
mustrarea Domnului, și 
nu te mâhni de pedep
sele Lui; căci Domnul 
mustră pe cine iubește, 
ca un părinte pe copilul 
pe care-1 iubește!”;

• „Ferice de omul care 
găsește înțelepciunea, și 
d omul care capătă pri
cepere; căci câștigul pe 
care-1 aduce ea este 
mai bun decât al argin
tului, și venitul adus de 
ea este mai de preț de 
cât aurul";

• „Căile omului 
lămurite înaintea 
lor Domnului, și El 
toate cărările lui. 
rău este 
nelegiuirile 
apucat de 
catului lui

suni 
ochi- 
vede 

Cel 
prins în înseși 

lui, și este 
legăturile pă- 
; el va muri

de înfrăna- 
din

1 IfCMUIlâC f
• „Du-te la furnică, 

leneșule; uită-te cu bă
gare de seamă la căile 
ei, și înțelepțește-te; Ea 
n-are nici căpetenie, nici 
jpriveghetor. nici stăpân; 
totuși își pregătește hra
na vara, și strânge de 
ale mâncării în timpul 
secerișului. Până când 
vei sta culcat, leneșu
le? Gând te vei scula 
din somnul tău? Să mal 
dormi puțin, să 
ațipești puțin, să 
încrucișezi puțin mâinile 

să dormi!... Și sără- 
vine peste tine.

hoț, șj lipsa, ca 
înarmat”.

din lipsă
re, se va poticni 
prea multa lui nebunie”;

ca 
cia 
un 
om

Selecție de 
ILIE LEAIIU

I
singur loe. Ast- 1 

cosea fânul, se f 
grâul, se culegea »

. — ' 
cu- [ 

stru- I

mentului tinerilor 
britanici, pierderile 
prii ridicându-se la 
aparate.

Evenimentele dramatice 
din acea vreme au fost 
transpuse pe peliculă, de 
studiourile British 
în superproducția 
of Britain” (Bătălia 
gliei) — 1969, regia 
Hamilton, ca Trevor 
ward, Laureoce Olivier, 
Christopher T'ummer.

țZLEPSIDRÂ)

Lion”, 
..Battle 

An
Guy 
Ho-

ADRIAN CRITENSCIII

la televizor. Dar, desi
gur, spuse și auzite din 
gura Bunicii, ele deve
neau mult mai reale, mai 
adevărate.

Gând părinții mei au 
construit casa am avut 
și noi zile de clacă: la 
desfacerea cuptorului de 

s-au 
țigia 

Eram

Iu Ne învață Călinescu: 
„Cărțile nu se citesc în

I public; cu ele te închizi 
în casă, în singurătate.

I Poziția în care consulți 
o carte este de o însem- 

j nătate capitală. Versurile, 
• spre pildă, se citesc um- 
I blând în jurul odăii. 
! pentru a le da un ritm 
I declamator. Romanele 
_ de acțiune le citesc în- 
1 tins jos cu capul în 
imâinj ca un șef de stat 

major deasupra unei

I hărți strategice pe care 
îmi studiez mișcarea

■

eroilor. Literatura de 
analiză se gustă, culcat 
pe spate: după fiecare 
moment psihologic, ai 
astfel prilejul să lași 
cartea jos și să urmă
rești cu ochii în tavan 
perspectivele sufletești 
ale cărții”. • O veche 
poveste italienească spune 
că după ce l-a zidit pe 
Leonardo da Vinci, Dum
nezeu a simțit nevoia să 
se odihnească, să-și tra
gă sufletul! • Ne dăm 
rotunzi, ne dăm civilizați 
doar pentru că ne-am

zitatori. Aproape ca nc 
enervaserăm, așa că am 
pornit spre ieșire. Ajunși 
la ușă am început să stri
găm după custode...

...Trei zile am stat în
chiși acolo fără mâncare 
și, mai ales, fără băutură. 
Noroc că s-a găsit un li
der care ne-a ținut mora
lul ridicat învățăndu-ne 
lozinci și sloganuri anti
guvernamentale, antipre- 
zidențiale și promonarhiste. 
Am hotărât să mergem la 
București, să dăm jos Gu
vernul care dovedea in
competență ținând angajat 
un custode ignorant și ui
tuc din moment ce ne în- 
cuiase plecând într-o co
mună din Moldova- să-și 
cumpere capre...

cărămizi, după ce 
ars și la ridicat 
pentru acoperiș, 
doar un copil și țin minte 
veselia cu care lucrau 
vecinii și alți oameni din 
sat veniți pentru a nc 
ajuta. Pe vremuri „dacă" 
era o muncă neplătită, 
făcută între rude, vecini, 
prieteni, atunci când era 
nevoie de mai mult ajutor

într-un 
fel se 
secera 
porumbul, se spăla și se l 
scărmăna lâna, se cu- [ 
legeau prunele și 
gurii, se ridica o casă... I 
întreaga muncă era 
cută din dragoste, 
ajutor reciproc între 
menii din sat. Nimeni nu ț 
reproșa că el ar fi lucrat! 
ma; mult la vecinul său, | 
pentru că munca era din f 
dragoste, era gratuită ! 
Fiecare se bucura de a-« 
jutorul celorlalți, atunci | 
când îi venea rândul. E-I 
rau oameni nevoiași, nu j 
aveau cu ce plăti mâna J 
de lucru iar astfel toată * 
lumea primea ajutor și1 
era mulțumită. J

Da, și azi se mai poate I 
face o zi de așa-zisă „cla- j 
că”. Doar că muncitorii J 
trebuie plătiți și nrețul » 
zilei de e tot mai l
mare. Rămâne deci 
ne chinuim fiecare sin-1 
guri sau — dacă nu răz- ; 
bim și 
ajutor — să

fă-î 
un * 
se- ț

I
I

să ț
i

avem nevoie de * 
plătim 

îm; vine să cred 
pe vremea Bunici; era 
multă Iubire între 
meni

I

I
DUMITRU HURUBA

mai 
mai

toate par a se fi rupt de sine, 
moartea hărnicește și vi-i dor 
frig ce dinlăuntrul firii vinej 
pe umeri tâmplele îi dor

IN.A DELEANU

I 
I
*

I
I 
I
*

I

POETUL
Mai pâlpâie-o lumină în oraș 
Rămas târziu, poetul mai veghează — 
Prin veacul straniu și viclean și laș 
Zidirilor ferestre decupează...
Când 
Când 
(Cu-n 
Altar 
Căci viiața lui e--a celor ce mai speră 
Exprimă el ce*n  graba lumii tac 
Majoritarii, banului himeră — 
Și-i rege înrobit, magnat sărac... 
Mai pâlpâie-o lumină in Cetate 
Din fulger sacru-n calea Celui Rău; ț 
Nu-i aparține lui, și când se zbate.
O ocrotește-n oameni Dumnezeu.

EUGEN EVU

0,(

înconjurat de aparatură 
electronică și că avem 
lângă bloc un automobil 
arătos, ne punem bine 
cu Dumnezeu doar du
minica — într-un ritual 
care durează eât un meci 
de fotbal. Dar nu mai 
îngenunchem în fața ți

nui răsărit de soare, nu 
mai suntem cutremurați 
la gândul că existența 
noastră e doar eât „floa
rea ierbii1'. Civilizația — 
spune Speitgler — esta 
ceea ce am primit aa 
despăgubire după ce ni 
s-a luat frica de Dum

nezeu. • Citesc undeva 
că, în timpul lui Eduard 
Confesorul (aprox. 1000— 
—1066), rege al anglo- 
saxonilor între 1042—1066. 
a fost emisă o lege (be- 
neficium clericale) în 
virtutea căreia știutorii 
de carte nu puteau fi 
condamnați la moarte. 
Șansa principală a cul
turi; se întorcea, astfel, 
ca o șansă în concret... 
• Gând televiziunea ita
liană a anunțat că Ro
berto Baggio a fost trans
ferat de la Fiorentina la

Juventus pentru suma ! 
de 25 mili ircl> de are. I 
mama lui Roberto a ■ 
spus: „Dumnezeule, este " 
o exagerare! Bărbatul ■ 
meu Fiorindo a lucrat | 
patruzeci de ani și n-a g 
câștigat atât! E o cifră | 
astronomică" Roberto a g 
telefonat și l-a spusi • 
„Asta e fotbalul în E- | 
uropa mamă!". Și a doua !] 
zi, Fiorindo, tatăl celui i 
mai scîmp fotbalist din ! 
lume la acea vreme, a I 
plecat la atelier cu bi- E 
cicleta... i
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DUMINICAL

I REFLECT IA SĂPTĂMÂNII *
. I 

I • „Numai prin artă putem ieși din noi in- • 
! șine, putem ști ceea ce vede un aitul din acest ' 
1 univers cure nu este identic cu al nostru și ale 1 
i cărui peisaje nc-ar fi rămas tot atât de necu- I 
■ noseute ca și acelea care se pot afla în Lună. > 
| Mulțumită artei, în loc de a vedea o singură ; 
. lume, lumea noastră, o vedem multiplicân- | 
| du-se, și câți artiști originali există atâtea lumi . 
» avem la dispoziția noastră, mai diferite unele | 
| de altele decât cele care călătoresc prin infinit • 
j și care ne trimit raza lor anume Ia multe vea- | 
I curi după ce se va fi stins focarul din care ‘ 
î emanau, fie că acesta se numea Michelangelo j 
' sau Rembrandt*".  i
, MARCEL PROUST I

• — I’opcscule, dumnea
ta ești ccl care a ieșit 
din sală în timpul consfă
tuirii pe tema accelerării 
progresului tehnic?

— Cum să fi fost eu, 
domnule director ? Doar 
nu ciedeți că pot să um
blu prin somn?!

• La ora de zoologie, 
pro' sorul întreabă:

— ' Gigele;. dintre două 
muște; cum poți cunoaște 
care e de genul masculin 
și care e femelă ?

— Bărbatul, răspunde 
Gigei cu promptitudine, se 
așază pe o sticlă de vod
că sau de altă băutură, 
iar femela pe oglindă!

‘ In febra curățenie; de 
ul Nou. Georgeasca

.ă pe balcon colivia cu 
papagalul. La un moment 
dat exclamă:

— Sfinte Sisce! Papa
galul:

— Pe dracu’ papagal, 
ăsta-i pinguin ! - - răspunde 
papagalul.

• Un băiat traversează 
strada departe de pasa
jul pietonal și e luat la 
rost de un agent de cir
culație. La care puștiul 

ripostează cu promptitudine-
— Domnule, te rog să 

ai în vedere că vorbești 
cu un viitor candidat la 
alege-ile prezidențiale din 
2030...

• — Domnule doctor, so
țul meu afirmă că sunt 
nebună... și asta numai 
pentru că îmi plac clăti
tele!

- — Bine, dar nu c nimic
anormal în asta. Și mie 
îmi plac clătitele, chiar 
foarte mult...

— Intr-adevăr? Atunci 
veniți la mine acasă! Am 
șifonierele și sertarele pline 
cti clătite!

• — Chelner, în acest 
restaurant mă simt ca

■as:..
— E. atât de plăcut la 

noi?
— Da de unde! Nici 

aici nu mă bagă, nimeni 
în seamă...

• — Felicitări șj casă 
de piatră! A fost dragoste 
la prima vedere?

— Nu. La a doua ve
dere. La prima nu știam 
că are atâtia banii...

I
I
I

i

— IERARIIIOLOGIE 
ȘI COMITETOLOGIE —
■ REGULA LUI GO

TTLIEB
Patronul care se stră

duiește să-și impresioneze 
angajații prin vastele sale 
cunoștințe, despre toate 
detaliile, n-are nici o 

! șansă de a i face să mun- 
I ceașcă

Q PRIMA REGULA A 
ANTICIPĂRII PESI- 

! MIȘTE
Vei avea mai puține 

griji dacă nu-ți dai foc 
la casă.
■ LEGEA LUI JOE

Persoana cu car" ai fă-
i cut cele mai mar; eforturi 
‘ să te împrietenești, va fi

1 prima care se va transfe
ra, în oaz de reorganizare
■ PRINCIPIUL PRIMAR 

AL SOCIO — ECONO
MIEI

Intr-un sistem ierarhie, 
i salarizarea este invers pro- 
> porțională cu dificultatea 
1 si importanța muncii.
■ LEGEA LUI DRW 

DESPRE PRACTICA 
PROFESIONALA

Clientul care plătește cel 
i mai puțin, protestează cel 
, mai mult.
| ■ LEGEA LUI COLM 
j în orice muncă de bi

rou restanțele se înmul
țesc, pe măsură ce-ți pierzi 
tot mai mult timp vor
bind despre cât de puțin 
poți să muncești. Stabili
tatea se obține abia când 
îți dedici tot timpul plân- 
gându te că nu poți lucra 
nimic.
■ LEGEA A DOUA A LUI 

MAC DONALD
Expcrții consultanți sunt 

niște persoane mistice, care 
cer companiilor niște acte 
pe care apoi le dau îna
poi.
■ LEGEA LUI DINGLE

Când cineva scapă ceva 
pe jos. toți se vor repezi 
să dea cu piciorul obiec
tului, în loc să-1 ridice.

„GÂNDURI 
NEPIEPTÂNATE**

de Stanislaw Jerzy Lee

• „In afara speranțelor 
împlinite nimic nu se 
pierde în lume".

• „Chiromanții găsesc 
și e; motive: „Nu pot ghi
ci în mâini murdare!".

• „Când se naște pesi
mismul? gând se întâlnesc 
două optimisme diferite".

• „Diavolii se împart

te

I te
I te
I * 
I * 
I te 
I 
* 

I 
% 

I 
* 

I te
V 

pesimistă
Iubita mea cu blugii rupți. 
Și geaca sfârtecată —
La ce mai speti, la ce mai lupți, 
Când viața c ratată?
Tu nu privești și nu asculți 
In juru-ți ce se-ntâmplă?
Nu vezi mulțimea de inculți
Cu degetul la tâmplă.
Cum vor să-i credem înțelepți. 
Și lumea asta, toată, 
în fața lor să steie drepți —, 
Dar, fruntea aplecată?
îi vezi cum vin. petrec, sc duc — 
Nimica nu-i animă —
Ei fiind în lumea — balamuc
O șleahtă anonimă...

DUMITRU IIURUBA
* «M» * MBMZ X MMV X MMM X MMM X «X MMM t f

în îngeri decăzuti șl oa
meni avansați".

• „Când in sânge picu
răm câteva ’acrim; — cât 
de roz devine;*

• „Nu treziți amintirile, 
atunci când nu ie puteți 
adormi".

• „Până la urmă s-au 
înțeles. Au stabilit de co
mun acord că sunt duș
mani".

• „Nu sunt de acord 
cu matematica. Consider 
că suma de zero-uri dă 
o cifră înfiorătoare".

I
%

I
*

I
te

I
te

I
te

I
te

I
te

I

X «BV X

I
te

I

0 „Puțin; sunt oame- 
nii care au darul îndo
ielii. Un foarte mic nu
măr de oameni îi poartă 
într-înșij sămânța, care 
nu se dezvoltă fără cul
tură. îndoiala e ciudată, 
gingașă, filozofică, imo
rală, transcendentă mon
struoasă. plină de rău
tate, dăunătoare persoa
nelor și bunurilor potriv
nică civd zației statelor 
și prosperității imperii
lor, funestă pentru o-

Mâ îndoiesc,
deci exist...

menire, nimicitoare de 
zei, nesuferită precum 
In cer așa și pe pământ^

A. FRÂNGE

0 „îndoiește-te de tot 
ce pare evident... chiar 
dacă îti pare evident și 
ție".

HUXLEY
0 ,.îmi pari foarte si

gur de dumneata. Putem 
ști oare ■ unde încetează 
normalul, unde incepa a- 
normalul? Poți dumneata 
să definești noțiunile nor
mal, anormai? Din punct 
de vedere filozofic, șl 
din punct de vedere me
dical, nimeni n-a putut 

rezolva problema".
EUGEN IONESGU

0 „Incertitudinea • 
mama unei noi certitu
dini".

KAZANTZAKIS
0 „Singuri nebunii 

sunt nezdruncinat) și ne
clintiți".

MONTAIGNE
Selecție de 

1L1E LE AHU

ADJUDECĂRI

1 2. 3 5 6 7 S ? 10
1
J a a4-
!>
6 ■n
7 j■r
B Ja ■9
10

ORIZONTAL: 1) Protagoniștii unui 
spectacol în reluare cu decor schimbat; 
2) Tip de efervescență structurală cu stări 
de dezechilibru; 3) Avatar al cerului sub 
semnul scarabeului — Cv-âtor manual de 
tighele paralele — Prolog indigen la un

ANUL IX • NR. 1997 .

love story clasic; 4) Zburător cu negre 
plete din vise de domnițe — Penel rea
list pentru tablouri după natură; 5) Va
rianta proverbială a unei curci plouate 
(mase.) — Orgoli- ‘.olitar de pasăre mă
iastră; 6) Gazdă vizitată în luna de miere 
— Preparat oleaginos pentru curățenii 
intime; 7) Casier ambulant pentru servi
ciu comandat — Punct de reper pe că
rări ‘ 'â pulbere; 8) ” muzical al 
unui apelativ de intimitate — Crinii can
dorii din grădina virtuții — Elemente 
primordiale la inițierea în știință; 9) Zgo
motoși ai pistelor cu rezonanță în tribune; 
10) Adjudecat indubitabil fără șanse de 
iertare.

VERTICAL: 1) Vălurile .ilinței peste 
trupul mizeriei; 2) Factor primordial al 
bunelor relații internaționale; 3) Secundă 
benefică de inspirație muzicală — Mo
ment de debut al unei clasice retorici - 
Indicatorul existenței unui susținător în 
spe; 4) Obsesia sufocantă a mașinismului 
exacerbat — Martor impersonal la înfăp
tuirea păcat- '.ui '■.•m'n-!; ‘'’"-ianta co
vorului fermecat în tradiția populară — 
Farmacii sezoniere cu ”‘’”-i de viață 
lungă: 6) Rezultatul previzibil al unu)

tratament cu picături — Geană de lumină 
intr-un decor cu reflexe de smarald; 7) 
Astru apus, învăluit în purpura răsăritu
lui — Figura:/! d cT; la -'istribuția co
menzilor; 8) Soclu romantic pentru sta
tuile roșiorilor — Clasice navigatoare pe 
armonice valur; — Obiectiv primordial 
abordat în laboratorl 9) Uzul nerațlunii 
într-o formulare caragia)cască.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„AUTUMNALĂ" 

APĂRUT în ziarul nostru 
DE SÂMBĂTA TRECUTĂ:

1) SEMĂNĂTURA; ETAPA — ARAR;
3) CANITII — GA; 4) ET — CU — SPIG;
5) RIDURI — L — I; 6) I — ALA —
CAZ; 7) SORT — PANER; 8) UL — O- 
TET — TA; 9) RÂURI — ALAT; 10) 
ÎNTINERIRE. i

Controlul poziției:

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Soluția problemei d:n m. trecut:

1. Cd4! C
2. Cc2 mat
1. -------e5
2. cffi ma:

--------------- ■•■•■■.•.■.•■•.•.•.•.•■•.•A-.-.V.

Alb: Re8, Del, NdG, pc6.
Nririi: RcP, Na8, Cbi"

• Sâmbătă. 18 — Uurniih
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• „CULTURAL" LU
PENI: Speed 2 (17—20); 
Crimă contra cronome
tru (21—23);

I
I
I
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De Ia Fărău, 
la Deva

în urma unei acțiuni, 
hierători ai Biroului de 
ordine publică din ca
drul Poliției municipiului 
Deva l-au depistat pc 
cei care, nu cu multă 
vreme la Deva a spart 
un autoturism de unde 
a furat bunuri în valoa
re de 300 000 de lei. El 
se numește Ioan Șerban, 
are 21 de ani, fără ocu
pație. Mai este și reci
divist. De loc, hoțul este 
tocmai din Fărău, jude
țul Alba.

„Turistul" a fost a- 
restat, iar prejudiciul re
cuperat.

Mare mincinos !
Ne referim la Vasile 

Sav din Deva, un șomer 
de 30 de ani. Iată ce a 
făcut el într-o noapte. 
Deși nu avea permis de 
conducere, s-a urcat la 
volanul autoturismului 
pe care îl avea și a 
pornit la drum. Nu s-a 
gândit nici cel puțin la 
faptul eâ era și sub in
fluența alcoolului.

Ce era de așteptat s-a 
petrecut în comuna 
lamcttttt de Jos a ava
riat grav mașina. A doua 
al «-a prezentat la poli
ție și a declarat că i-a 
tait ftfratf Intr-adevăr, 
mare mincinos 1

I

• „PATRIA" DEVA: 
Ce-arr» avut și ce-am pier
dut CIT—23);

I HU-• ..PLACA R A" 
NEIX'ARA: Lumea dis
părută (17—23);

•„PARÂNG" PETRO
ȘANI: Lumea dispărută 
(TT—20) ; Transpotting 
(21—23);

„ZARAND" BRAD:

fAFLĂM DE LA POLITIE ft)
O fetiță de 11 ani 

a fost tâlhărită

350 000 de lei era va
loarea lănțișorului de 
aur pe care minora M.A. 
de îl ani din Deva, îl 
purta la gât. Acest lucru 
însă numai până în ziua 
când trei indivizi, prin 
violență, i l-au rupt de 
la gât și au dispărut

în prima fază, poliția 
a reușit identificarea și 
prinderea unuia dintre 
ei. EI se numește Zaha- 
ria Borz, are doar 16 
ani. Deocamdată i s-a 
găsit un loc la Centrul 
de primire minori din 
Deva.

Cercetările au mai sta
bilit și pe cei doi com
plici ai săi. Sunt doi 
frați, respectiv Mihai și 
Vasile Aciubotăriței. Și 
dacă tot sunt frați, se 
aseamănă. La 20 de ani, 
Mihai este recidivist, 
iar la 13 ani, Vasile a 
abandonat școala.

Frații au dispărut de 
la domiciliu. Poliția a 
reușit să-l rețină însă pe 
Mihai. Cu siguranță, și 
Vasile va ajunge lân
gă el.

Lumea dispărută (17 —
20); Creaturj fioroase (21
— 23)

• „PATRIA" ORAȘ- 
TIE: Creaturi fioroase 
(17—20); Lumea dispă
rută (21—23);

„LUCEAFĂRUL" 
VULCAN: Sfântul (17

Ce faci 
dom’ inspector ?

Nu cu multă vreme 
în urmă, pe strada Mi
hai Eminescu din Deva 
a avut loc un accident 
de circulație. Mai exact, 
un autoturism Opel a 
părăsit carosabilul și a 
intrat într-un copac.

Poliția a constatat că 
Opelul a fost obligat să 
lasă din carosabil de un 
Audi, care s-a angajat 
într-o depășire deosebit 
de riscantă. La volanul 
autoturismului angajat 
în depășire era Aurel 
Ciușca, inspector Ia 
DMPS Hunedoara. El era 
în stare de ebrietate.

Accidentați grav nu 
au fost de data aceasta, 
dar...

Și generatoarele 
de sudură se fură

Ce nu se fură în ziua 
de azi ? întrebarea o pu
nem față de ceea ce s-a 
furat de la o magazie a 
SC „Tim" SA Cluj, șan
tierul Lupeni. Au dispă
rut mai exact un gene
rator de sudură, furtun

—20); Risc maxim (21—
23);

• „DACIA" HAȚEG: 
Striptease (17—19); Risc 
maxim (20—22)j

■ „LUMINA" IEIA; 
Din junglu-n junglă (17 
- 19);

• „MUREȘUL," SI 
MERIA: Joc în doi (17— 
19);

• CASA DE 6ULTW- 
RA GEOAGIU-BAT: A 
tacul martienilor (17 — 
19) 

de acetilenă ți cablu de 
sudură în valoare de ar 
proximativ 4 500 000 de 
lei.

Polițiștii de la Lupeni 
bau descoperit pe hoți. 
Ei sunt chiar din loca
litate, nu au nici o ocu
pație și cunoscuți cu 
antecedente penale. Ne 
referim la Petre Avram, 
Marin Costel și Mihai 
Papp. Cel mai în vârstă 
este de 40 de ani, iar 
cel mai tânăr are 35 de 
ani.

Din prejudiciu s-a re
cuperat parțial.

Băuți la volan

Recent, Biroul poli
ției rutiere a organizat 
la Deva controale în tra- 
fia pentru a depista șo
feri care conduc sub 
influența băuturilor al
coolice. Iată câțiva ca
re au trebuit, pentru a- 
cest lucru, să plăteas
că o amendă de 70 000 
de lei, iar permisele 
le-au fost ridicate pe o 
perioadă între 30 și 90 
de zile: Alexandru Va
lentin Haida, Viorel Dan 
Șandor, Macin Sardan, 
Ciprlan Gabriel Santa- 
marin și Ioan David. 
Toți sunt din Deva.

VALENTIN NEAGU, 
eu sprijinul 

I.PJ. Hunedoara

Actualul sediu al Primăriei Geoagiu.
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Ața cum s-a anunțai. 
| la o recentă ședință a 
ICsnsiliulUj județean, prin 

rectificarea bugetului pe 
D acest an au fost alocate 
J sume importante de bani, 
i pentru efectuarea stu- 
idiilor pentru Panteonul 

Moților de Ia Țebea și 
I Aeroportul de la Aurel

Vlaicu. Sumele respecti- 
I ve relevă că cele două 
J obiective încep să se 
y realizeze.
J ÎNTÂRZIERE 

| Dl Gheorghe Moise din 
I satul Nojag, comuna

Certeju de Sus, a venit 
— parcă a doua oară — 
la redacția ziarului nos- 

itru cu aceeași problemă 
și iată care este aceas- 

M ta: Oamenii din satul 
.! susnumit au amenajat un 
| spațiu unde medicul de 
ila circumscripția comu

nală să acorde — o zi 
Ipe săptămână — consul

tații. Consiliul local și 
I
■

urmă, inclusiv „Cuvântul ! 
liber” — că va utiliza | 
spațiul respectiv. Dar a 
iată că materializarea I 
promisiunii Întârzie. De ■ 
ce oare ? Așteptăm răs-1 
puns. |

INTERPELARE |
Intr-o recentă ședință ! 

a Consiliului județean I 
un domn consilier a fă- ■ 
cut o interpelare pe ” 
tema vizitelor în strâi- I 
nătate a consilierilor. I ■ 
s-a răspuns că, în peri- | 
oada trecută din acest I 
an. s-au bucurat de vizite I 
peste hotare trei const- I 
lieri aparținând USD, ! 
doi ai CDr și câte unul | 
aparținând PDSR, UDMR | 
și unul independent. Că I 
aceste plecări au costat | 
bani grei este adevărat, " 
important este însă ca I 
ele să fi fost și să fie ! 
utile. |

TRAIAN SONDOR | 
p

t
•

J Volumul de cunoș- 
I. tințe privind rolul ali

mentației în zilele noas- 
Itre trebuie completat 

prin noțiuni elementare 
J privind alimentația să-
' nătoasă. Pentru o bună
• stare de sănătate avem
I nevoie de peste 40 a-
J genți nutritivi. Agenții
I nutritivi cei mai impor

tanți includ vitamine, 
2 minerale, aminoacizi din
I proteine, anumiți acizi
• grași din grăsimi și sur-
ș se de calorii (proteine,
J hidrați de carbon, glu-
| cide și grăsimi).

Acești agenți nutri- 
I tivi ar trebui să provi-
* nă dintr-o varietate de
| alimente și nu din câte-
; va al’mente foarte for-
Itifiante sau adaosuri. 

Orice aliment care fur- 
J nizează calorii și agenți
I nutritivi poate deveni 
• parte dintr-un regim ali-
I mentar. Ceea ce contea-
’ ză este conținutul între-
| gului regim de-a lungul
b

biceiuri alimentare sănătoase
unei zile sau a mai mul
tora.

Multe alimente con
stituie surse valoroase 
de agenți nutritivi. De 
exemplu, legumele și 
fructele sunt importan
te pentru vitaminele A 
și C, acidul folie, mine
rale și fibre ve
getale: produsele de
panificație și cerealele 
ne furnizează vitamine 
B, fier, proteine, pâinea 
integrală este de ase- 
menea o sursă bună de 
fibre vegetale: laptele
ne oferă proteine, vita
minele B, A și D, cal
ciu, fosfor; carnea, pă
sările și peștele ne fur
nizează proteine, vita
mine B. fier și zinc.

Nici un aliment nu 
poate furniza singur toți 
agenții nutritivi în can

titatea de care avem ne
voie. De exemplu: lap
tele conține mult calciu, 
dar puțin fler; carnea 
conține puțin calciu, dar 
mult fier, de aceea se 
recomandă să mâncăm 
o varietate de alimente 
pentru a ajunge Ia un 
regim alimentar nutritiv.

Pe baza conținutului 
similar de agenți nutri
tivi, alimentele pot fi 
clasificate în cinci gru
pe: lapte, carne, fructe, 
legume și cereale. Fie
care grupă aduce anu
mite contribuții într-un 
regim alimentar sănă
tos.

Oamenii inactivi sau 
cei care încearcă să slă
bească, pot mânca puțin. 
Aceștia trebuie să aibă 
însă grijă să-și aleagă a- 
limente scăzute în calo

rii, dar nutritive, din 
cele 5 grupe. De ase
menea, ei vor consuma 
mai puține alimente bo
gate în calorii șl sărace 
în agenți nutritivi, cum 
sunt: grăsimile și uleiu
rile, zaharurile și bău
turile alcoolice.

Regimurile alimentare 
ale unor grupe de oa
meni sunt foarte sărace 
in agenți nutritivi. Ma
joritatea femeilor adulte 
sau adolescente au ne
voie să consume mai 
multe alimente bogate 
în calciu, cum sunt lap
tele și produsele lactate, 
pentru a-și procura cal
ciul de care au nevoie. 
Copiii mici, adolescen
tele și femeile la vârsta 
la care pot avea copii 
trebuie să se îngrijeas
că să consume alimen

te bogate în fier, cum 
este carnea slabă, faso
lea uscată, produsele de 
panificație și cerealiere 
integrale, bogate în fier.

Adaosurile de agenți 
nutritivi luate regulat 
și în cantități mari pot 
fi dăunătoare. Adaosu
rile de vitamine și ml-- 
nerale la sau sub limi
tă nu dăunează, dar 
sunt rareori necesare 
dacă mâncăm alimente 
variate. Iată câteva ex
cepții pentru care medi
cul vă recomandă adao
suri de agenți nutritivi:

— femeile însărcinate 
au adesea nevoie de un 
supliment de fier. Alte 
femei pot avea nevoie, 
la vârsta fertilă, de un 
supliment de fier pentru 
a înlocui fierul pierdut 
prin ciclul menstrual;

— unele femei care 
sunt însărcinate sau a- 
lăptează au nevoie de 
un adaos pentru a sa
tisface cerințele sporite 
de agenți nutritivi;

— unele persoane ca
re nu pot fi active și 
mănâncă puțin, ar putea 
avea nevoie de un su
pliment;

— în special, persoa
nele în vârstă, care iau 
medicamente ce acțio
nează asupra agenților 
nutritivi, pot avea ne
voie de suplimente.

Este foarte important 
să mâncăm alimente 
diferite în fiecare zi pen
tru a trăi, a crește, a ne 
păstra sănătatea șl a 
avea energie.

Compartimentul 
dc promovare 

a sănătății și educație 
pentru sănătate al 

Inspectoratului 
de Sănătate Publică 

al județului Hunedoara 
Deva
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ETAPA INTERMEDIARA

REZULTATELE ETAPEI de miercuri, 15 X.: < 
Foresta — F.C. Național 0—0; Univ. Craiova — < 
Oțelul Galațj 0—2; Rapid — Jiul Petroșani 5—0; S 
FCM Bacău — CSM Reșița 0—1 ; Farul C-ța — j 
Ceahlăul P.N. 1—0; Petrolul — Sportul Stud. 2—1; ț 
F.C. Argeș — „U“ Cluj 0—2; Dinamo — Steaua >

f
•:

Oțelul — Rapid : Jiul — Dinar--' ; FC Național j 
— Univ. Craiova; CSM Reșița ■— Foresta; Cea- jc 
hlăul — FCM Bacău; >.U“ Cluj — FC Chindia; J 
Sportul — Farul ; Gloria — Petrolul.

1—3; F.C. Chindia — Gloria Bistrița 1—I. »a
lCLASAMENTUL

1. Oțelul Galați 11 9 1 1 29— 4 2S-.
2. Rapid 11 8 2 1 21— 7 26 ;■
3. Steaua 10 7 2 1 25—12 23
4. F.C. Argeș 11 7 2 2 17—11 23 j
5. F.C. Național 10 7 1 2 13— « 22 •:

19 J6. Univ. Craiova 10 6 1 3 25—12
7. CSM Reșița 11 6 1 4 16—16 19;
8. Dinamo 11 6 0 5 21—18 18}
9. Petrolul Ploiești 11 4 1 6 15—15 13:

10. Gloria Bistrița 11 3 3 5 18—20 12:
11. Foresta Fălticeni 11 3 3 5 8—12 >2 :•
12. Farul Constanța 11 3 3 5 10—16 «$
13. Ceahlăul P.N. 10 3 2 5 11—10 H <
14. Sportul Stnd. 11 3 I 7 13—15
15. „U- Cluj 11 2 3 6 8—13 •<16. F.C.M. Bacău 11 1 5 5 7—14 8 5
17. FC. Chindia 11 1 3 7 9—28
18. Jiul Petroșani 11 1 0 10 8—42

ETAPA VIITOARE i Steaua — FC Argeș ; 5

I

%

5
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muncă (asistentă și învă
țătoare). Ce să mai spun 
despre exuberanța molip
sitoare a dnei supraveghe
toare Elena Petruse, care 
a adunat in juru-l atâta 
voie bună și joc încât a- 
trăgea in ring întreaga 
suflare — de la tinere la 
pensionare?!

Camera de luat vederi, 
mâniiită de Călin Moțiu, a 
prins moment cu moment
și, curând, pe monitor s-a 
revăzut, cu bucurie, fie
care. S-a regăsit și Elena 
Șerbănescu, interpretând, 
admirabil, un dans mo
dern. 1 s-a umezit privi
rea când s-a revăzut. 
.•Cum să nu se bucure
— îmi șoptește colega sa
— când ani la rând a 
fost aproape imobilizată 
din pricina coxartrozei. 
A fost operată, la Bucu
rești și, iat-o!“ Mai tână

DEVA —SALONIC ȘI RETUR

W.VAWWA^V^AV.W/AWA'AW.’.VWAWZ

Asistență pentru ex-minerii întreprinzători
„ColopuT*  de milioane 

de lei primit de fiecare 
din minerii disponibilizări 
prin efectele Ordonanței 
nr. 22 conferă, cel puțin 
teoretic, acestei categorii 
sociale, paradoxal defavo
rizate, o latentă forță 
investițională. Intenției 
de a canaliza imensele 
sume bănești obținute spre 
manopere productive i se 
subordonează și inițiati
va Ministerul^ Cercetă
rii și Tehnologiei mate
rializată pe filiera Insti
tutului de Proiectare 
URBANPROIECT Bucu
rești. Este vorba de un 
'roiect de cercetare a- 
/ând ca temă posibili
tățile de promovare a 
unor activități economice

„Imi lipseau mult colegele
(Urmare din pag. 1) 

pentru valorificarea re
surselor locale în arealul 
județelor Hunedoara și 
Alba. Sc. pul proiectului 
constă în ocuparea în 
cel mai scurt timp a for
ței de muncă disponibili- 
zate în baza Ordonanței 
de urgență nr. 22'1997. Se 
urmărește cuprinderea a- 
cestei forțe le muncă în 
întreprinderi mici cu per
sonal tntre 10 până la 99 
de muncitori.

O falangă a acestui pro
gram, având ca și colabo
ratori Institutul de Chi - 
mie Alimentară Bucu
rești, iar in teritoriu so
cietatea comercială „Dar- 
con“ Deva, urmărește dez
voltarea de activități ba
zate pe resurse alimen
tare. preta bile ia investi

ră și mai frumoasă ca 
oricând, mamă de 7 ani, 
fericită pentru sănătatea 
câștigată a treia oară. 
Pentru că a doua oară 
a obținut-o, printr-o mi
nune, ca unica supravie
țuitoare a familiei de T 
persoane, în catastrofa de 
la Certei, din 1971!

Dna Ani Murărașu răs
foiește revistele „Poves
tea mea", aduse de cole
gele de la llia — Minodo- 
ra Alba și succesoarea sa, 
Simona Lupaș. „Povestea 
mea? — se întreabă Ani- 
șoara- Dacă aș insera-o, 
mi-ar trebui un roman. 
Atât a spus dna Ani, dem
nă, frumoasă, intr-o ți
nută vestimentară de mult 
bun gust, închizând în 
sufletu-i mare cât mun
tele povestea-i * nemărtu
risită.

Un roman? Câte file 
nu s-au strâns în coper
tele lui in această zi de 
întâlnire a lucrătoarelor

1 C~l E=3 >=pt-CJ KL3 CQ O CZJ q q

39 100 cupoane 
distribuite pentru 

agricultorii din județul 
nostru

După cum ne-a informat 
ieri dna Cărpinișan Lini- 
ca, inspector 7 al In
spectoratului de control 
al activității poștale din 
județul Hunedoara, până 
la această dată în jude
țul nostru au fost distri
buite 39 100 cupoane pen
tru agricultori. Dacă a-
vera în vedere că mai
sunt de distribuit mai
mult de 129 000 de ase
menea cupoane, ceea ce 
reprezintă peste 75 la sută 
din numărul total ce re
vine proprietarilor de 
pământ din județ, se În
țelege cu claritate nece
sitatea ca toți cei care 
sunt îndreptățiți, în baza 
listelor staWlite de către 
primării, să se preocupe 
să obțină cât mai repe
de posibil aceste titluri de 
valoare. Pentru a intra 
în posesia cupoanelor, cei 
îndreptățiți se vor prezen
ta la oficiile poștale sau 
au posibilitatea ca titluri
le de valoare să la fie 

ții mici și care au o iner
ție mică la punerea în 
funcțiune. Institutul de 
Chimie Alimentară Bucu
rești recomandă, ca ti
puri de industrii potrivi
te în actuala perioadă de 
tranziție, fabrică de lapte 
și preparate de lapte, 
abator și preparate de 
came, pâine și produse 
de panificație, valorificare 
fructe de pădure, produc
ție oțet, maioneză șl muș
tar, pepsină alimentară, 
glucoză sau dextroză etc.

Etapa actuală a progra
mului vizează culegerea 
de informații din t" nu 
care să dea o Imagine 
reală a potențialului e- 
xistent pentru implemen
tarea unor astfel de micro- 

de teri fi d.e azi din te
lefonie! Zâmbetul de pe 
chipurile Gizelei Hasler
— cu acel timbru tncon- 
fundabil, care îți bucură 
auzul — Dorinei Copil- pe 
care o aștepta munca în 
schimbul de noapte în 
centrala ALCATEL, eu 
sofisticatele Sysope, pe 
care le-a deprins cu pro
fesionalism, Ionelei Mu- 
reriu, Edithei Marian, Li- 
lianei Trif, Lucicăi Io
nel, Anamariei Vincze, 
Angelei Naciu, Dorinei 
Stavilă, Măriei Mica- Ma
rinele! Stănculesc, Dori
nei Colișar, Danei lacob
— a ascuns orice umbră 
de tristețe.

Dar și câte file de ro
man nu s-au răsfoit în 
această întâlnire, la me
se, în parcul întinerit, pre
tutindeni unde bucuria a 
dominat. „Ce-ți fac co
piii, Smaranda?" Lumina 
bucuriei scapără în pri
virile Smarandei Curtean: 

înmânate de către factorii 
poștali din zonă.

Acțiunea respectivă a 
devenit presantă pe de o 
parte, deoarece până la 
expirarea termenului- limi
tă de distribuir? — 15
noiembrie a.c., inclusiv — 
a rămas mai puțin de o 
lună de zile, iar pe de 
altă parte, "> astfel de 
cerință este impusă și de 
necesitatea de a fi grăbite 
însămânțările din această 
toamnă, canstatându-se că 
stadiu] lor este acum mult 
întârziat. Cum cupoane
le, în valoare de peste 
127 000 lei fiecare, se fo- 
loseso la procurarea de 
semințe. îngrășăminte, ma
terial săditor sau com
bustibil, cât și pentru pla
ta lucrărilor mecanizate, 
rezultă cu prisosință că 
este în interesul agricul
torilor să intre cât mai 
repede In posesia acesto
ra, pentru a le putea uti
liza în vederea urgentă
rii însămânțărilor de 
toamnă. (N.TJ.

întreprinderi. Cei care 
consideră că ar putea de
mara o astfe] de activita
te sub asistență profe
sională pot să adreseze 
opțiunea lor firmei S.C. 
„DARCON“ SRL, OF». 1, 
C.P. 76, 2700 DEVA, ju
dețul Hunedoara. Se vor 
menționa informații mi
nime referitoare la po
sibilitățile și resursele ex
ploatabile și eventual o 
primă evaiuare a acestora 
în vederea stab Urii efor
turilor investiți nale ne
cesare. In măsura în care 
In teritoriu se pot dez
volta eu succes și alte 
Industrii mici decât cele 
cu profil alimentar, a- 
dresele primite vor fi 
binevenite. (A-S.).

„Mihal a reușit la poli
tehnică, iar Ana Maria e 
în clasa a XII-a". Aurelia 
Lolea și Rodica Dimofte 
ascultă atente vorbele Ma- 
ricicăi Tarcu. Da, e Ma- 
riclca, operatoarea care, 
într-o noapte de august, 
Și-a ținut conectată abo
nata, nelăsând-o singu
ră, blocată de vestea du
reroasă primită telefonic. 
„Vă rog, luațt un disto- 
nocal: -, sau măcar o lin
guriță cu zahăr. Lăsați 
telefonul deschis, eu sunt 
cu dumneavoastră!'

Cele ce sunt cu noi, 
mijlocindu-ne convorbi
rile dorite, au adus, în- 
tr-o zi de toamnă, primă
vară in zeci de suflete. 
Primăvară și pentru pen
sionare — care continuă 
să se bucure de prețuire 
— șl pentru lucrătoarele 
din telecomunicații care 
fac, prin colegialitate, o 
mare și frumoasă fami
lie.

« în luna noiembrie a.c.. 
J reprezentanți ai munici

piului Deva vor partici
pa ca expozanți la prima 

I Expoziție internațională a 
■ț municipalităților și re-
* giunilor de la Salonic —
* Grecia, sub deviza POLIS 
I '97. Cheltuielile de trans-
* port pentru cei tre; de-
* legați ai Primăriei Deva
* și pentru exponatele pe
* care le vor duce vor fi
«

I*
1
I
I
*

I
I
«

I
I
I 

_ ....... %
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I

— Apartament — Orăștie, str. Mureșul, j 
re- j
t Ito> «

I
I

Următoarele:

.bl. 15, ap. 3.

— Autocamion IFA L 60 — 7 to cu 
morcă 8,3 to, an fabricație 1986.

— Autoizotermă RABA 10215 — 18 
an fabricație 1986.

— Dacia 1310 — an fabricație 1985.
Licitația va avea loc în data de 27 octom- J

brie 1997, ora 10, la Judecătoria Orăștie, Bi- I 
| roul executor judecătoresc. &

•
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I

| Informații la BANKCOOP ORĂȘTIE, tel.
• 647565, 647456, sau Biroul executor jndecăto- 
I resc de la Judecătoria Orăștie.

I------------------------------------------------
1 In ziua de 23 octombrie 1997, ora 9. va 
! avea loc la sediul F.T.D.E.E. Deva — examen 
I pentru autorizarea electricienilor.

I*
I
I
*

I
I«
I

Detalii privind examenul de autorizare se 
! primesc de la F.T.D.E.E., Deva — Biroul Mar

keting, telefon 215750, interior 126 și 227, 
între orele 7—15.

S.C. REC PROD IMP 1 XP SRL DEVA
achiziționează tGată gama de materiale re- 

folosibile la cele mai avantajoase presuri și 
toto ată vinde la ape iți e onomici și nerst -”e 

î fizice toată gama de ’aminate produse d
« - —
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'e S.C.
SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos 
comercial.

Se pot face si comenzi anticipate la tele
foanele: 231483, 231484 si 233318.

ANUNȚ
Direcția Generală de Muncă și Protecție 

Socială Hunedoara — organizează prin Cen-1 _____ — . _ t
trul de Calificare Recalificare și Perfecționare 
a Șomerilor cursuri de calificare în speciali
tățile: „Redactor TV și Operator TV“, cu 
șomeri sau alte persoane interesate, care des
fășoară activitate în domeniu.

Relații suplimentare la Direcția Generală 
de Muncă și Protecție Socială a județului Hu
nedoara, Birou Formare Profesională, str. 1 
Decembrie, nr. 12, telefon 217048, interior 116, 
și 231101, Centrul de Calificare, Recalificare Z 
și Perfecționare a Șomerilor — din Deva, str. I 
T. Maiorescu, nr. 2. ,

»

Goldstern GSM
PERMANENT IN CONTACT CU LUMEA

‘J Ofe/ta PromotionalQ de Deschidere
PHILIPS fizz (160 S) 1.200.000+M
Siemens S6 (??5 $)1.699.000+tv*

Stoc limitat!!! ,
DEVA >
“Biv Decebal bloc 15 

____________ tel/fax 054/23 36 33-R

• Sâmbătă. 18 — Duminică. 19 ocfomhrîA tftQ»

suportate de Ministerul^ 
de Interne al Greciei, or- I 
ganizatorul manifestării. "

Vor fi duse pliante, *’ 
fotografii, planșe etc., * 
care să reprezinte tsto- 1, 
ria, tradițiile culturale și i, 
preocupările actuale din • 
zona municipiului Deva, 1 
dar și mărturți recente — 
cataloage, desene, gra- *1  
fice — privind starea* 
economică și socială a * 
municipiului. DG.). I

I
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( FELICITĂRI.)
• Gu ocazia zilei de 

•naștere, dragă Zina, mica 
moli Pepe îți urează La 
roulți ani fericiți! (25S7)

• Nașii Anclrica, pă
rinții Mateași și Tcodorici 
a trează casă de piatră noii 
familii Teodorici Trăienuț 
'și Hirela. (3130)

VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând convenabil moto-
eositor șl plug, motocul- 
Itor cu plug și grapă. Tel. 
•212463. (3114)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente po- 
Jență, frigiditate, afrodisl- 
hee, 01-6?7C*73.  018-606134.

(OP)
• Vând spațiu comerci

al, central în Deva, sir. 
libertății, bl. 214, vizavi 
ele Comtim, în suprafață 
fee 35 mp. Tel. 218801, sau 
91’1028. '3380)

• SC „Coralis" SRL vin- 
<;alculatoare second
IBM, 386, 486, anga-

țptu personal cu experiență 
Sfntu evidență contabilă 

rimară și contabil sef. 
r<4,: 231951, 625118. (3370) 
1 • Vând societate comer- 
fcîală cu sediul în Orăștie 
Tel. 232580.

• Vând garsonieră Gcoa- 
<iu — Băi sau fac schimb 
tu Deva, Simeria. Relații 
la tel. 660880. (3372)
‘ • Vând sau închiriez 
spațiu comercial zona pie
lei Simeria. Informații tel. 
B20678. între orele 17—22- 

(3379) 
• , • Vând 5 tone dovleac 
furajer. Informații tel. 
813980. ’ (3389)

• Vând (schimb) garso
nieră din București cu Dc-

va. Tel. 623200. (3386)
• Vând apartament două 

camere ultracentral și unul 
din grajdurile 
CAP Leșnic. Tel. 
620198.

• Vând (schimb)
ment 4 camere 
sporit cu apartament doua 
camere, exclus Micro 15 
și Dacia. Vând mobilă. 
Tel. 225302, 222747. (3314)

• Vând camion Saviem 
de 7 tone stare foarte bu
nă, cu prelată. Tel. 217696.

(3362)
• Vând talon Audi. Tel. 

626189, după ora 17. (3122)
• Vând garsonieră ul

tracentral, îmbunătățită, 
etaj 9, 12000 mărci, masă 
șah elegantă — 150 mărci, 
teren intravilan 1300 mp, 
cu anexe, peste linia fe
rată, 70 milioane negocia
bil. Tel. 217441. (3390)

• Vând apartament trei 
camere Al. Saturn, 87 mi
lioane. Tel. 626085.

• Vând garsonieră Oraș- 
tie sau schimb similar De
va. Informații 227785.

(3232)
• Vând autoturism Sko

da 1000 MB si semiremorcă 
Padiș 500. tel. 230577, o- 
rele 7—15. (3133)

• Cumpăr monede vechi,
bancnote. Tg. Mureș, Vul- 
cu, Oficiul Postai 9, căsuța 
poștală 11. ’ (2648)

• Vând vitrină frigori
fică. Orăstie, tel. G41502.

(2649)
• Vând casă și grădină, 

Roșcani. Informații, Do
bra, str. Lugojului, 62.

(3620)
• Vând convenabil Re

nault 14, înmatriculat, par
briz sl triplă R. 9. Tel. 
054/543340. (3621)

• Vând — închiriez casă
Deva, ceas pendul vechi, 
tel. 212633, 614648, ‘
orele 13—16.

• Vând spațiu 
cial, central, 
Brad, tel. 650707.

• Vând Opel 
benzină, 1980, 
înmatriculat,

fostului 
612341, 

(3113) 
aparta- 
confort

Intre 
(3622) 

corner*  
amenajat. 

(3655) 
Kadett, 

întreținut, 
12 600 008

Tel. 714726. (2520)
• Vând Mercedes, 240 

Diesel, stare bună, neîn
matriculat, 2300 mărci, ne
gociabil. Tel. 718009.

(2524)
• Cumpăr repatriere, teL

213162. Lăsați eventual me
saj. (3622)

curent, 
227440.

(3135) 
Pojoga, 
624194,

• Montez gresie, faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. 
Tel. 624195. (3373)

• Vând teren Intravilan, 
cabană, pomi, apă, 
Olarilor. Informații

• Efectuăm trans
port 7 tone, 1700 lei/ 
km. Tel. 233266, zil- 
nîo Intre 8—15. (3340)

• Mama Cătălina, mă
tușa Maria, frații Neluțu 
șl Lucian cu profundă 
durere amintesc că a tre
cut un an de la nedreapta 
despărțire la numai 25 
de ani de cel care a fost 
un bun fiu, frate șl nepot

F'-
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S.C. SUINPROD S.A. ORÂȘTIE 
eu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. I

CONVOACĂ

• Vând casă 
comuna Zam, tel. 
după ora 19.

• Vând apartament 2 
camere parter, ultracentral, 
(lângă A.S.I.T.). Vedere 
spre Casa de Cultură des
tinat în mod special pen
tru birouri, spațiu comer
cial. Informații tel. 230765, 
230182, 668125, 092/281299.

(3402)
• Vând cu banii jos sau

plata în rate, sau alte mor 
dalitățî de schimb, spațiu 
comercial pentru diverse 
întrebuințări, vad comer
cial format, rețea de gaz, 
telefon, teren II 000 mp, 
situat în comuna Șoimuș, 
la Șoseaua Europeană (3 
km de Deva). Informații 
la tel.: 230182, 230765,
668125, 092/281299. (3402)

• Vând teren intravilan
pe DN 7, cu deschidere de 
28 m la șosea, suprafață 
de 5 2*0  mp. Informații tel. 
230182, 230765, 668125, 092/, 
281299. (3402)

• Vând sau schimb a-
partament 3 camere, zona 
Miorița, semidecomandat, 
tel.: 230765, 230182, 668125. 
092/281299. (3402)

• Vând sau schimb cu
apartament Deva casă 6 
camere (20b mp suprafață 
locuibilă), garaj, anexe, spa
țiu comercial amenajat 
pentru bar sau ABG, gră
dină 3080 mp, 1 ha pă
dure molid, situată în lo
calitatea Fizes. Informații 
tel.: 230182, 230765, 668125, 
092/281299. (3402)

• Vând la un preț foarte
convenabil mașină fabricat 
paste făinoase, nouă, nefo
losită, fabricată în Italia, 
cu o capacitate de produc
ție de 1000 kg/24 ore. In
formații tel.: *230182,  230765, 
668125, 092/281299.

(3402)

• Angajez muncitori 
calificați construcții. Tel, 
226149, orele 8—16.

• SG Metalica Vesa SRL 
Deva, eu sediul în str. 
Dorobanți, nr. 32, anga
jează lăcătuși, sudor con
fecții, construcții metalice. 
Tel. 520719, 092/294252.

(3392)
• Gaut distribuitor pro

duse cosmetice sistem MLM, 
câștiguri atractive. TeL 
217894, 626688, 218392.

(3400)
• Sharp Timișoara an

gajează personal cu aptitu
dini tehnice pentru relații 
eomerciale în Deva — Hu
nedoara. Asigurăm confi
dențialitate totală, vârsta 
25—35 ani, posesor permis 
conducere categoria B. 
Condiții de muncă atrac
tive. Timișoara, Piața Hu- 
niade, nr. 1 (Complex Mo
de»), etaj t, tel. 056/ 
220701; 056/220702.

4 
4
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Adunarea Generală a Acționarilor, la data I 
30.X. 1997, ora 11, la sediul societății ’ 
Ordinea de zi a Adunării Generale:
1. Modificarea statutului ca urmare 

gularizării capitalului social.
2. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societă

ții sau la tel. 054—641640. (3330)

a re-
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CONVOCARE
Asociația luptătorilor din Decembrie 1989 De- 

* va convoacă în adunare generală extraordinară | 
I pe toți membrii săi, pentru luni 20 octombrie • 
- 1997, ora 18, Li sediul asociației.

Consiliul de conducere •

• Acum în RATE!!! 
Centrale termice HER
MAN SIGO Italia, Ger
mania, total automa
tizate, orice capacita
te, gaz, motorină, căr- 
bune, lemn. Distribui
tor autorizat Imperial 
Orăstie, tel./fax: 054/ 
642580. (2640)

• Se convoacă Adunarea
Generală a Acționarilor a 
SG „Matex“ ‘'A Deva în 
data de 29. 10. 1997, ora 
15.00, la sediul societății 
din strada Dorobanților, 
nr. 34. Informații supli
mentare la tel. 221150 sau 
fax: 225264. (3339)

• SG Llgnoprest Impex
SRL Brad anunță intenția 
de autorizare, din punct 
de vedere al mediului, Bar 
Silva, situat în Brad, str. 
A. IancU, nr. 2. Eventualelo 
reclamații șl sesizări se 
primesc la APM Deva, în 
termen de 15 zile de la 
publicare. (3654)

• în ziua de 22 octom
brie 1997, ora 10,80, la se
diul Judecătoriei Deva 
biroul executorului jude
cătoresc, se vinde Ia lici
tație publică autoturismul 
Dacia 1310 T52, fabricat) 
1990, în valoare de 
13 080 000 lei. (3394)

• SG Lazăr Prosper Serv.
6om SRL Orăștie a- 
nunță intenția de autori
zare din punct de vedere 
al protecțiej mediului, pen
tru Stație carburanți, a- 
telier mecanic. Eventualele 
reclamații se pot depune la 
APM Deva, în 15 zile de 
la publicare. (3403)

I
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S.C. SEVCOM CENTRAL S.R.L.
Vinde din depozitul de la Complexul Co

ji mercial Central, l’iața Centrală, Deva.
S — ouă, pui și tranșări din pui, zahăr, orez, 
| ulei, fructe citrice și dc sezon, legume, mar- 
J garine si alte produse, la cele mai mici pre- 
I (uri.
w
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Program, de luni până sâmbătă, între 
orele 7—20, si duminica, între orele 7—14.

Prețuri negociabile.
Tel.—lax: 051/216234.

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DEVA

ANUNȚĂ
îiicc)>ând cu dala de 15 octombrie 

prin intermediul serviciului special 951, 
feră abonaților informații privind cursul va
lutar, valabil pentru ziua în curs.

Director, 
MUNTEAN IOAN OVIDIU

1997,
se o-

• En gros băuturi 
spirtoase, vinuri, al
cool, spirt sanitar, o- 
țet de Arad. Deva, 
str. Vulcan, 22, tel. 
628915. (912092)

• Ofer spre închiriere 
apartament ultracentral 
complet mobilat. Deva, tel. 
615627.

• Ofer spre 
apartament 2 
București. Tel.

• Căutăm 
pentru' închiriat 
lung, mobilată. 
DM/lunar. Tel.

(3378) 
închiriere 

camere — 
054/212970.

(3405) 
garsonieră 
pe termen 
Oferim 80 
224880.

rt
L SERVICII
• învățătoare pensiona

ră pregătesc lecții cu e- 
levil claselor I—IV. Tel. 
614077. (3125)

( comemorări)
• Liviu șl Horea 

anunță că azi se îm
plinesc 7 ani de când 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna o bună so
ție si mamă

prof. SALV1NA 
PALCAU 

Lacrimi și flori pe 
tristul ei mormânt. 
Slujba de pomenire și 
parastasul vor avea 
loc astăzi, la ora 10,30, 
Ia cimitirul din str. 
Eminescu. (3106)

• Au trecut 7 ani triști 
de când fiul și nepotul 
nostru

BOGDAN-CÂNDEA 
având doar 18 ani a tro- 
cub în eternitate, lăsân- 
du-ne nemângâiate pentru 
tot restul vieții. Fie-â ță
râna ușoară ș’ memoria 
binecuvântată. Mama șl 
bunica. (3397)

TIBI DRAGOI
Parastasul de pomenire 
duminică, 19. octombrie, 
la cimitirul din Boz.

• Gu tristețe în su
flet soția Maria, fiica 
Elena, ginerele șl ne
potul anunță trecerea 
unui an de la decesul 
celui care a fost tin 
minunat soț, tată, so
cru șl bunic

ION POPA 
(POPICA) 

Parastasul de polne1 
nire va avea loo în 
19 octombrie la Bise
rica Ortodoxă Șoimuș. 

(3371)

QeCESEI *1
• Gu adâncă durere a- 

nunțăm decesul scumpului 
nostru fiu, soț, tată, cus
cru,

BIG PETRU
din Târnăvlța. 
înmormântarea — dumi
nică, 19 octombrie, ora 
13. Nu te vom uita 
niciodată.

Familia, (912093)

• Melania soție, Ma
rius, fiu, cu inimile 
împietrite de durere, 
anunță încetarea din 
viață a dragului șl 
neprețuitului lor soț 
șî tată
Prof. LIVIU LUCACIU 

la numai 57 de ani. 
înmormântarea va 

avea loc duminică, 19 
octombrie, ora 13, în 
Baia de Criș.

• Cadrele didactice 
de Ia Școala Generală 
Baia de Griș anunță 
trecerea în neființă 
a distinsului nostru 
coleg și prieten
Prof. LIVIU LUCACIU

Transmitem sincere 
condoleanțe îndure
rate] familii. Dumne
zeu sâ-1 odihnească!

• Colectivul ziarului 
„Cuvântul liber" Deva 
regretă dispariția pre
matură a cehi] care a 
fost
Prof. LIVIU LUCACIU 
apropiat prieten șl co
laborator șl transmite 
condoleanțe familiei 
îndoliate.

• Asociația Amici
ția este alături de fa
milia îndoliată a dis- 
părotulu] profesor

LIVIU LUCACIU 
Dumnezeu să-l ierte!

• Soțul Jelerl Ma
tei, fiica Vellca cu 
familia anunță eu a- 
dâncă durere în su
flet trecerea în eter
nitate a celei mal 
dragi soții, mame șl 
bunici

JELERI VIORICA 
Slujba de adio va 
avea loc duminică, 19 
octombrie, ora 14, Ia 
Biserica penticostală 
din str. Braniște!.

(912095)
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I AGENȚIILE DE PUBLICITATE

î Ț,CUVÂNTUL LIBER"

s Pentru a economisi timp și bani pu
ii teți publica anunțuri de mică și mare pu-
;! blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- { 
4 țiile publicitare din î •

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI*.  
Idin str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea i•.am str. 1 Jecemone, nr. (zn ciuaireat 

;; Tribunalului județean); — la chioșcul din î- 
1 ( QTXUTrn-nrtr flffT?HTT/nmTTTT TTT 

'.’•zinul ;,Comtima;
-—

;! ^Orizont"):

: CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-i 
la chioșcul din CAR- 

•TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz $

■ ’ <
• HUNEDOARA, pe belul Dacia (tel.ț 

‘716926):

• BRAD, strada Republicii (tel.t 
1650968), la sediul S.C. MERCUR". $

• ORÂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- S 
gazinul „Palia": ț

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 ? 
(in spațiul secției foto). Telefoane : 770367,i 
770735: S

Agențiile ziarului nostru asigură, la< 
taxe rezonabile' publicarea cu maximă? 
promptitudine a tuturor anunțurilor, deț 
mică șl mare publicitate:

x-x-:-x-:-x-x-.- sx-:-x- ..........* ■LJ J JA1U « 4 I

AM I. IX • NR. 1997 • Sâmbătă, 18 — Duminicii, 19 octombrie 1997


