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1997 a fost anul în care pentru- prima dată 
datorită tie ROMÂNIA a cucerit un titlu mondial »
la box profesionist. Ai învins datorită voinței, dar 
mai ales inteligenței. Ai dovedit încă o dată că ești 
un adevărat mesager al sportului românesc. 
Datorită ție, numele Hunedoarei și al României 
s-au făcut din nou cunoscute pe întreg 
mapamondul.

De aceea, pentru că ne aflăm în preajma 
sărbătorilor de Crăciun și ale Anului Nou, îți 
adresăm cele mai sincere felicitări, sănătate, 
fericire, tradiționalul „La mulți ani” și cât mai 
multe victorii în confruntările viitoare.

PRIMAR, 
ec. Remus MARIȘ

S-a scris mult și se va 
scrie încă mult despre 
Decembrie 1989. Dar 
probabil că nu vom afla 
niciodată adevărul întreg 
despre ceea ce a fost atunci. 
Există documente, există 
martori care vorbesc despre 
evenimentele sângeroase 
din acel decembrie de foc și 
sânge, însă multe dovezi au 
fost distruse, iar o serie de 
mărturii au devenit con
tradictorii.

Este clar că apunând pe 
rând dictaturile comuniste 
din Europa de Est, nici în 
România nu mai putea 
dăinui. Și a fost nevoie de 
acea scânteie aprinsă pe 16 
decembrie la Timișoara 
pentru ca valul nemul
țumirilor să se propage cu 
rapiditate și furie sporită în 
toată țara și să-l spulbere pe 
dictator de pe tron și de pe 
lume.

întotdeauna, peste vre
muri, când se va vorbi ori 
scrie despre Revoluția 
Română din decembrie 
1989, se va începe cu orașul 

VACANȚA
Ieri, după ultima oră de curs, s-a încheiat 

primul trimestru al acestui an școlar. Oficial, 
căci în realitate - știm că încheierea mediilor 
și odată cu aceasta pauza la învățătură au 
debutat ceva mai devreme. Oricum e altceva 
să nu mai fie nevoie să mergi la școală și să- 
ți poți pune liniștit ghiozdanul în cui pentru o 
vreme. Vacanța este perioada foarte iubită de 
elevi. Iar cea de iarnă are un farmec în plus 
datorită sărbătorilor din această perioadă, 
darurilor aduse de Moș Crăciun și, dacă va 

^ninge, jocurilor de sezon.

DE IARNĂ' .
De la Administrația Permanentă a 

Taberelor Deva am aflat că în această perioadă 
elevi de la Colegiul Național “Decebal” Deva 
își vor petrece o parte a vacanței în tabăra de 
schi de la Arieșeni (Alba). De asemenea, că 
pentru elevi se va organiza revelionul în 
taberele Căprioara, Lăpușnic și Brădățel, la 
cantina Colegiului Național “Decebal" Deva. Le 
urăm tuturor elevilor odihnă plăcută, să 
găsească în tolba Moșului cât mai multe 
cadouri și iarna să-i dăruiască de astă dată cu 
zăpadă. (V. ROMAN).

erou și martir Timișoara, spre 
care românii își vor întoarce 
mereu gândul cu re
cunoștință. Pentru că acolo s- 
a născut speranța libertății, 
acolo s-a plătit tribut greu de 
sânge, de acolo a venit lumina 
eliberatoare de frică . și 
teroare. Iar “opera" s-a 
desăvârșit în Capitală, unde 
nimeni și nimic n-au mai putut 
zăgăzui dezlănțuirea mulțimii 
ajunsă la limita răbdării și a 
disperării. Au murit atâția 
oameni nevinovați. Și nimeni 
nu știe cine și de ce i-a 
omorât. Cine a dat ordin să se 
tragă și cine a tras. După cum 
nimeni nu știe cine au fost 
teroriștii. Dacă au fost!

Au trecut, iată, opt ani de 
atunci. Și poporul încă trăiește 
cu iluzia aflării adevărului și 
cunoașterii vinovaților pentru 
viețile nemilos curmate. S-ar 
face dreptate. S-ar rosti poate 
iertare. S-ar pronunța probabil 
clemență. Cei care au preluat 
imediat puterea, de care au 
ținut cu dinții șapte ani, au 
anunțat în repetate rânduri că 
vor face lumină în 

evenimentele dramatice din 
decembrie 1989. N-au 
făcut. Cei aflați acum la 
cârma destinelor națiunii au 
promis și ei acest lucru. Și 
sunt pe cale să facă ceva 
lumină. Numai să fie pură, 
nefabricată cu orice preț. 
Pentru că ar însemna alte 
nedreptăți.

Dar cea mai curată 
lumină trebuie să vină din 
noi. Din nevoia de a ne 
așeza munca și viața pe 
coordonate normale. De a 
nu mai accepta hoția și 
minciuna din jur, parșivismul 
și nesățioasa poftă de 
parvenire a celor de sus, 
prostia și demagogia unora 
dintre cei cărora le-am 
acordat încredere și în care 
ne-am pus speranțe. 
Revoluția a fost. Suntem un 
popor liber. Să folosim 
libertatea pentru înfăptuirea 
năzuințelor de mai bine la 
care ne dau dreptul jertfele 
celor din decembrie 1989.

Dumitru GHEONEA

FLORILE DALBE"
Apropierea Crăciunului și 

a vacanței de iarnă a fost 
marcată de elevii Liceului de 
Artă “Sigismund Toduță” Deva 
prin spectacolul “Florile 
dalbe", desfășurat în sala 
festivă a Prefecturii. Cum se 
poate deduce din generic, 
spectacolul a început și s-a 
încheiat cu colinde. Dar în 
program a fost și muzică cla
sică sau piese corale care 
exprimă bucuria speranței.

Interpreți au fost elevi din 
toate trei ciclurile școlare, 
începând cu cei mai mici vir
tuozi, din clasa întâi, până la 
cei de a Xll-a sau chiar 
studenți. Ascultându-i înțelegi 
o dată în plus adevărul că 
trecutul n-are vârstă dar 
realizezi și faptul că în spatele 
evoluției acestor copii sunt 
foarte multe ore de studiu și 
exersare.

La pian, vioară sau flaut 
și-au dovedit măiestria (în 
ordinea apariției) Mădălina 
Lăsconi, Andrei Mărgineanu, 
Sabina Antal, Diana Pîrvu, 
Norbert Kornus, Ana lliuță, 
Cristina Sîrbu, Cristian Bilek, 
Paul Sîrbu, Roxana Caceu,

Lucian Pîrvu, 
Carmen Bilek, Ioana Lupu, 
unii dintre ei acompaniați de 
prof. Monica Soltan. Invitați, 
foști elevi ai liceului devean, 
au fost Cristina Morait, 
studentă, și Mircea Lazăr, 
care studiază în capitală, 
ambii câștigători ai unor 
prestigioase concursuri.

Au fost prezente în spec
tacol corul liceenilor, dirijat 
de prof. Nicolae Itobescu, al 
clasei a IV-a, la prima sa 
apariție, instruit de înv. 
Mariana Pleșa, al claselor 
lll-VII, condus de prof. Adi 
lliuță, și în final de prof. Cră
ciun Onțanu, cvartetul vocal 
“Lira" al clasei a Xll-a. Dacă 
repriza de muzică clasică a 
fost ascultată în tăcere evo
luția corului dirijat de dl Adi 
lliuță a încălzit până la 
incandescență atmosfera 
prin ritmul alert al cântecelor. 
Atras de cântecele vesele 
ale corului a intrat în sală și 
dl Pompiliu Budulan, prefect, 
care felicitându-i pe tinerii 
artiști a afirmat că “ase
menea copii ne-am dori cu 
toții”. (V. ROMAN).

^Daruri pentru^ 
copii orfani 
Miercuri, la prânz, la gru

pul Școlar Industrial Horea 
din Deva a avut loc o emo
ționantă manifestare dedicată 
încheierii trimestrului întâi și 
apropiatelor Sărbători de 
Crăciun și Anul Nou. 
Momentul s-a dorit a fi, și nu 
numai, un prilej de bilanț dar 
și unul de proiectare a unui 
viitor întemeiat pe muncă, 
cinste, competență și valoare.

f GRUPUL ȘCOLAR 
INDUSTRIAL HOREA J

Cu această ocazie, elevilor 
defavorizați social (orfani sau 
din casele de copii) Primăria 
Deva, prin dl Mircea 
Muntean, primarul munici
piului, a oferit 26 de pachete.

In finalul manifestării, 
dna profesoară Rodica 
Cîrțînă, directorul Grupului 
Școlar Horea, a mulțumit Pri
măriei Deva pentru acest gest 
de suflet, cât și pentru cola
borarea și sprijinul acordat de 
Primărie în acest an liceului 
cu ocazia diferitelor eveni
mente.

Cornel POENAR 
X____________________ /

TARIFELE DE 
TELECOM UN IC A TU 
VOR F! AJUSTATE

ROMTELECOM anunță 
că, de la 1 ianuarie 1998, 
tarifele la telecomunicații vor 
fi ajustate, situație ce se va 
reflecta în facturile lunii 
februarie. Ajustarea aces
tora se face cu scopul 
îmbinării politicii de creștere 
a protecției sociale pentru 
abonații cu venituri reduse, 
concomitent cu moder
nizarea structurii tarifelor și 

acoperirea erodării infla
ționiste a acestora. Noua 
structură tarifară prezintă 
noutatea că numărul de 
impulsuri gratuite crește 
de la 50 la 100 ceea ce 
înseamnă că peste o 
treime din numărul 
abonaților vor beneficia de 
gratuitate pentru întreg 
traficul efectuat în rețeaua 
națională. (Tr.B.)

rganizatia de femei a 
PNȚCb Deva, 

având-o ca președintă pe 
dna dr. Lucia Ciotlos Sinoi, a 
organizat la sala festivă a 
Prefecturii un spectacol 
muzical, urmat de o întâlnire 
cu Moș Crăciun, pentru elevii 
medaliați la faza națională a 
olimpiadelor școlare. La 
spectacol au fost prezenți 
reprezentanți ai autorităților 
județene și municipale, ai 
Inspectoratului Școlar Jude
țean, ai partidelor, dascăli, 
elevi, ziariști.

Scopul manifestării a fost 
“de a-i prezenta pe elevii de 
elită ai orașului, darurile fiind 
mai mult simbolice”. Asta

OLIMPICII DEVENI S AU
Întâlnit cu mos crăciun
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dacă ne gândim la pachetele 
oferite de Moș Crăciun în 
final, căci spectacolul a fost 
un cadou valoros. El a fost 
dăruit olimpicilor de corurile 
claselor V-VIII și Il-lV ale Li
ceului de Artă “Sigismund 
Toduță”, al Școlii Generale Nr. 
1 și de cameră al Școlii Nor
male "Sabin Drăgoi” din Deva. 
Au mai cântat soliștii Paul 
Sîrbu (vioară), Cristian Bilek 
(flaut), Anca Preda (pian), 
Radu Stan (vioară), Diana 
Vasiu (pian) și un cvartet 

vocal, toți de la liceul de profil.
Programul muzical pre

zentat a fost variat, cu
prinzând colinde, dar și alte 
piese de muzică cultă sau 
chiar ușoară. Puritatea și so
noritatea de clopoțel ale vo
cilor de copii, virtuozitatea 
instrumentiștilor au făcut să 
răsune încântătoare acorduri 
muzicale în sala festivă a Pre
fecturii. Acțiunea a fost 
realizată sub genericul “Copii 
cu care ne mândrim”. Chiar 
dacă folosind această for

mulare organizatorii s-au 
gândit la olimpici, de fapt 
același calificativ îl merită și 
tinerii artiști. Unii sunt deja o 
mândrie pentru școala de- 
veană și promit să rămână 
ori să devină nume de 
referință în muzica româ
nească.

Moș Crăciun a avut 
plăcuta misiune să distribuie 
daruri și să felicite elitele la 
învățătură și talentații inter
pret!. Sunt copii și tineri 
merituoși, ca și dascălii 
care-i pregătesc. Doar că 
pentru ultimii nu se știe dacă 
se va găsi un Moș Crăciun 
care să-i răsplătească.

Viorica ROMAN
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Duminică, 14 decembrie 
1997, s-a desfășurat la Deva 
Ședința Consiliului Județean 
Hunedoara al Partidului Ro
mânia Mare. Principalele 
probleme supuse dezbaterii 
au avut ca scop cunoașterea 
Programului de guvernare și 
a Doctrinei politice, docu
mente adoptate de Con
gresul al ll-lea al Partidului 
România Mare, întărirea și 
consolidarea organizațiilor 
locale, atragerea celor mai 
buni profesioniști în rân
durile PRM, întronarea unor 
discipline ferme în toate 
structurile partidului.

Consiliul Județean Hune
doara al PRM a fost informat 
de către domnul llie Neacșu, 
secretar executiv al par
tidului, în legătură cu 
hotărârea adoptată de Biroul 
Permanent al Comitetului Di
rector privind sancționarea 
unor membri din condu
cerea organizației muni
cipale Deva și a filialei jude
țene. Astfel, pentru abateri 
repetate de la prevederile 
Statutului PRM, pentru 
comportament necores
punzător în relațiile cu orga
nele superioare și cu colegii 
din conducerea organizației 
municipale Deva, domnii 
Andrea loan, Cătană 
Gheorghe și Dan Macarie au 
fost excluși din rândurile 
Partidului România Mare.

în același timp, pentru 
toleranța nepermisă față de 
aceste abateri, pentru 
susținerea unor atitudini 
nestatutare ale celor trei, 
domnul Urdă loan și 
Rădulescu Anghel au fost 
revocați din funcțiile de 
președinte și, respectiv, 
vicepreședinte ai filialei 
județene a PRM.

Consiliul județean a ales 
ca președinte pe domnul 
Emil Dumitru, inginer - cer
cetător, iar ca vicepreședinte

cu probleme organi
zatorice pe domnul Mircea 
Nedelcu, inginer side- 
rurgist. Totodată, în 
conformitate cu noul 
Statut adoptat de 
Congresul al ll-lea al PRM, 
Biroul Executiv județean a 
fost completat cu alți cinci 
membri. Este vorba de 
Lazăr Felician, preșe
dintele organizației muni
cipale Brad, Joca Radu, 
președintele organizației 
municipale Orăștie, Para 
Romulus, președintele 
organizației orășenești 
Hațeg, Lupaș Petru, preșe
dintele organizației comu
nale Bucureșcii Bradului și 
Neag loan, președintele 
organizației comunale 
Certej.

S-a hotărât ca până la 
alegerea unei noi con
duceri la organizația muni
cipală Deva a PRIVf domnul 
Emil Dumitru să coor
doneze și activitatea 
acestei filiale.

Consiliul județean a mai 
hotărât ca, pe tot parcursul 
anului 1998, cotizația de 
partid să rămână la dispo
ziția organizațiilor de bază, 
iar înființarea de filiale în 
toate localitățile rurale să 
nu depășească sfârșitul 
semestrului întâi al anului 
viitor.

Membrii Consiliului 
județean Hunedoara al 
PRM au votat în unani
mitate măsurile orga
nizatorice privind compo
nența Biroului Executiv și 
și-au însușit în totalitate 
măsurile adoptate de 
Biroul Permanent al Comi
tetului Director privind 
sancționarea unor membri 
din conducerea filialei 
județene și a organizației 
din 6eva. (P)

Președinte, 
Emil Dumitru
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TVR I '
7.00 Bună dimineața de la lași! 

9.05 Șapte note fermecate! (em. pt. 
copii) 10.00 Viața ca în viață (s, ep. 
6) 10.50 Palace (f. Franța/Germania 
’85) 12.30 Mork și Mindy (s) 13.00 
Ecranul 13.30 Mapamond 14.10 
Turnul Babei... Aniversarea 
celebrităților Desene animate 17.00 
Start - Rec (mag. științific) 18.00 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a) 
18.30 Hollyoaks (s, ep. 38) 19.00 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
săptămâna sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 6) 21.55 Cum vă 
place! (div.) 23.40 Dublă expunere 
(s, ep. 7) 0.30 Volei Preliminariile CE 
feminin: România - Polonia (înreg.)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(s, ultimul ep.) 9.25 Filmele 
săptămânii 10.35 Mondo-Blitz 11.30 
TVR Timișoara 12.50 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Strindberg (s, ep. 3) 15.10 

^Tradiții 15.35 Prințesa Starla (d.a)

16.00 Micaela (s, ep. 77) 16.55 Cristal (s, 
)>ep. 170) 18.00 Muzica și Steaua Polară 

22.10 Toleranță zero (thriller SUA ’96) 
23.40 Conviețuiri. Din muzica romilor

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei 7.10 Puterea 

banilor (s/r) 8.45 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.20 Ultimele 5 minute (s) 10.50 
Cartonașul galben (mag./r) 13.00 Viață 
sălbatică (do) 13.30 Dragoste cu 
năbădăi (s) 14.00 Știri 14.20 Jandarmul 
la plimbare (f/r) 16.10 Poveștile 
prietenilor mei 16.40 între prieteni (em. 
pt. tineri) 17.30 Club Hawaii (s) 18.00 
Tarzan, stăpânul junglei (s, ep. 11) 19.00 
Observator 19.45 Ruby (dramă SUA 
1991) 21.30 A treia planetă de la Soare 
(s) 22.00 Arliss (s, ep. 9) 22.30 Beavis & 
Butthead (s) 23.00 Hollywood Top Ten 
(em. muz.) 0.10 Fernand, povară grea 
(co. Franța 1987) 1.35 Muzică

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: d.a; Povestea 

magică; Superboy (s); Noile aventuri ale 
lui Flipper (s, ultimul ep.) 9.15 Jezebel - 
femeia diabolică (f/r) 11.0(7 PgO Motor 
11.30 Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire 
cu presa 12.55 Știrile PRO TV 13.00

Generația PRO: Dragul de Raymond (s, 
ep. 9); Cine este șeful? (s); Snow Sta
tion; Abracadabra Parc 16.00 Hercule 
(s) 17.00 Xena - prințesa războinică (s) 
17.45 PRO Fashion 18.15 Fete de bani 
gata (s, ep. 8) 18.45 Te uiți și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Revoluție (f. ist. Anglia/SUA/Norvegia 
1985) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 Millen
nium (s, ep. 14) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.30 NYPD Blue (s, ep. 
14) 0.15 Ultimul american virgin (co. 
SUA ’82) 1.50 Nopțile albe de jazz

ANTENA 1 - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
10.10-10.20 7 zile fără comentarii (r) 
23.00-24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
06.15-06.30 Știri locale (r) 
06.30-07.00 “No comment” + ’’Vorbiți 

aici” (r)
22.15-22^20 Retrospectiv săp

tămânii

ATELIER DE LUCRU
în perioada 10-14 de

cembrie a.c., in organizarea 
Ministerului Lucrărilor Publice 
și Amenajării Teritoriului, a avut 
loc al lll-lea ATELIER DE 
LUCRU cu participarea a 41 de 
arhitecți șefi de raioane din 
Republica Moldova, 25 de 
arhitecți șefi de județe din 
România și 13 specialiști de la 
MLPAT și URBANPROIECT 
București.

Lucrările s-au desfășurat în 
județele Vrancea, Dâmbovița, 
Argeș, Vâlcea și Sibiu. La 
sediul Primăriei municipiului 
Târgoviște s-a semnat de către 
dl Nicolae Noica - ministrul 
lucrărilor publice și amenajării 
teritoriului din România și dl 
Ion Răileanu - ministrul dezvol
tării teritoriului, construcțiilor și 
gospodărie comunală din Re
publica Moldova, ,,Programul 
comun de măsuri pentru anul 
1998" între ministerele de re
sort ale celor două țări.

în prezența dlui prof.dr. arh. 
loan Lucăceî- secretar de stat 
al MLPAT - au fost analizate și 
comentate documentațiile de 
urbanism și amenajarea terito
riului privind municipiile 
Târgoviște și Râmnicu Vâlcea, 
precum și Planurile de

amenajare a teritoriului jude
țelor Dâmbovița și Vâlcea - 
ca modele de elaborare.

Au fost efectuate de
plasări de studiu privind 
amplasamentele, proporțiile 
și specificul arhitectural ale 
unor monumente istorice de 
valoare deosebită: Curtea 
Domnească și Turnul Chin
diei din Târgoviște, Biserica 
Domnească și Mănăstirea de 
la Curtea de Argeș, Mănăs
tirea Horezu și culele de la 
Mărdărești. Au fost vizitate 
ansamblurile arhitecturale 
din zonele centrale ale 
municipiilor Focșani, Târgo
viște, Pitești, Vâlcea și Sibiu.

Cu această ocazie s-au 
creat calde legături de 
prietenie, colaborare și sprijin 
profesional între arhitecții șefi 
de județe și de raioane ale 
celor două țări. Se putea 
spune că, încă o dată, 
sufletele noastre au vibrat 
alături în fața monumentelor 
istoriei și a inestimabilelor 
valori de veche arhitectură 
românească.

Arh. ton 
CONSTANTiNESCU 

arhitect șef ai județului 
Hunedoara

DUMINICĂ 
i» 21 DECEMBRIE

7.00 Bună dimineața*! 8.30 
Lumină din lumină 9.05 D.a 9.35 
Aventurile lui Shirley Holmes (s, ep 
12) 10.00 Ala-bala, Portocala! (em. 
pt. copii) 11.00 Viața satului 12.30 
Tezaur folcloric 13.00 National Geo
graphic (do): „Ultimul țar al Rusiei” 
14.10 Atlas 14.40 Turnul Babei 18.00 
Aladdin (d.a) 18.30 Hollyoaks (s) 
19.40 Duminica sportivă 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România 
21.00 Recepționerul e de vină (co. 
Anglia 1991) 22.25 Varietăți 
Internaționale 23.35 Portrete în 
acvaforte

TVR 2
8.00 Euronews 9.25 Filmele 

săptămânii 9.30 Ferestre deschise 
10.35 Lecția de muzică (s) 11.30 
TVR lași 13.30 Memoria exilului 
românesc 14.00 Strindberg (s, ep. 
4) 15.10 Ofrande muzicale 15.35 
Prințesa Starla (d.a) 16.00 Micaela 

. (s, ep. 78) 16.55 Cristal (s, ep. 171)

18.00 Alo, tu alegi! Puteți solicita în di
rect melodia preferată 18.30 Serata 
muzicală TV 20.00 în plină acțiune (s, ep. 
10) 20.50 Fotbal Campionatul italian 
(21.30) 0.00 Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei 

(s/r) 8.00 Poveștile prietenilor mei (r) 
8.30 A treia planetă de la Soare (s/r) 9.00 
Connan (d.a) 9.30 Rățoiul Huey (d.a) 
10.00 Animal Show (s) 10.30 Orășelul 
fantastic (s) 11.10 Controverse istorice 
(do) 11.40 Spirit și credință 12.10 Vedeta 
în papuci 12.50 Caleidoscop (div.) 14.00 
Știri 14.10 Extratereștri în familie (s) 
14.55 O femeie - un bărbat și jumătate 
15.20 Hollywood Top Ten (r) 16.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 17.00 Club Ha
waii (s) 17.30 Millennium (talkshow) 
18.15 Printre rânduri (talkshow) 19.00 
Observator 19.45 Casa lui Angelo (f. ist. 
Anglia 1997) 21.30 Burlacul (s, ep. 15) 
22.00 Cape Canaveral (s, ep. 8) 22.50 
Sirenele (s, ultimul ep.) 23.40 Evadarea 
din lad (thriller SUA 1995)

PRO TV
7.00 D.a. 9.00 Lassie (s) 9.30 Super 

Abracadabra 11.00 Salvați-I pe Willy

(dramă SUA 1993) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 10) 
13.30 Cine este șeful? (s) 14.00 Detectiv 
cu greutate: Misiunea Condorul (f. SUA/ 
Italia 1993) 15.30 Chestiunea zilei - 
retrospectiva săptămânii 16.00 Lumea 
filmului 16.30 Efecte speciale (s, ep. 14) 
17.15 Al șaptelea cer (s, ep. 3) 18.00 A- 
bracadabra Parc (d) 18.30 Beverly Hills 
(s, ep. 101) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Planeta Condamnaților (thriller SF, SUA 
1992) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 Susan 
(s, ep. 13) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Guvernatoarea (dramă Anglia 1996, p. > 
I) 0.15 Fotbal II Calcio

. ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe scurt
10.10- 10.30 Plai de cânt și dor

PRO TV - DEVA
07.00-07.25 Desene animate 
07.25-07.50 Oameni de milioane (r) 
07.50-09.00 „Ghici cine bate la ușă?”

(r)
22.10- 22.15 Știri pe scurt (locale)

19.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.00 Secretul (s, ep. 57) 20.55

> Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 22.00
Pericol de moarte (thriller SUA 1996)
23.30 Ecoturism (mag.)

“PATRIA” - DEVA:
Hercules (19 - 25);

^“FLACĂRA ” HUNEDOARA:
Air Force One (19 - 25);

V “PARÂNG” PETROȘANI:
Bubuială în Bronx (19 - 21);
Omul zilei (22 - 25);

V “CULTURAL” LUPENI:
Omul zilei (19 - 22); 
Bubuială în Bronx (23 - 25);

If “ZARAND” BRAD:
Pacificatorul (19 - 22); 
Conspirația (23 - 25);

V “PATRIA” ORĂȘTIE:
Bărbați în negru (19 - 22); 
Pacificatorul (23 - 25);

V “DACIA” HAȚEG:
Ce-am avut și ce-am 

pierdut (19-22);
Bărbați în negru (23 - 25);

V “LUMINA” ILIA:
Crimă la 1600 (19-21); J

IUNI
22 DrtTMBRir

TVR I
12.05 Secretul (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 15.30 Din studiourile 
televiziunii (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Gala 
fotbalului românesc (d) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 114) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 
Stare de fapt (dramă România 1995) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Ca
nary Wharf (s, ep. 84) 23.55 Scena 
0.25 Pop Show -Nocturn

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.40 

Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri-magazin 15.10 Prințesa 
Starla (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 172) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 

^19.00 O altă putere (dezb.literară)

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-

Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/r) 
9.40 Sirenele (s/r) 10.30 Casa lui Angelo 
(f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 37) 
13.10 între prieteni (talkshow/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Nebunie dincolo de 
orice terapie (co. SUA 1987) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Crăciunul 
unui rătăcitor (dramă SUA ’87) 21.30 
Viitorul începe azi (s, ep. 15) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 

Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 Lumea 
filmului (r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 Sport 
la minut 11.00 Procesul etapei (r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Formidabilul (f/r)

14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit^ 
(s) 16.15 Marimar(s, ep. 11) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Deșteaptă-te române! 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Știi și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Singur acasă I (co. SUA 1990) 
22.05 Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 250) 22.45 Seinfeld (s, ep. 
15) 23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 
Pentru cine bat clopotele (f.SUA 1943)

ANTENA l - DEVA
17.00-17.45 Sportul hunedorean 
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program comercial PRO 

TV Deva
06.45-07.00 Retrospectiva săptămânii 

(Știri) (0
09.50-10.15 Program comercial PRO 

TV Deva
22.05-22.15 Știri locale
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FC CORVINUL 
Hunedoara

M/iio/iietea fJădunufui ji a 
<Aoalai, 4ln 1998 ne- ofelă/dăadcd/ilUe/ 
do afelidla- ji.de a wui.follalijlilot notjhi, 
a/nllendiiloi. de la ienioii jijunioli, 
itt/iodeiilo'i, Mm/taliganliloi, jiga.leiiei 
hunedoiene ji i/tonbo’udai nodiu /ednci- 
/tal, /f^t ,fide ungicu /fd, cele mai 
călduioaie tiuiaide line, multăiănălale 
jifeudie, 'lomftceMcee/ioiililcaîn anul 
valul, Kotdnuliă ailăocttm/iodaie la un 
niveliu/tolioi/ăla.  de lu tulcatn/âonalu/ui 

fa midii ani jiiă ne/ie mai. line! 
fiviu dtcighelu,

/t tejedinle de onoate alciulului

♦ Minerul Certej
If uifilănt de fe'ticilul/lîilej al 

iă'tlăloii'tii ifiînfttlui 'dîăciton ji a 
'Aoufiti ,dn J!)f)8, /tenlut a hanunde 
i/ecla/oiifo't, fuluiot celei, ce
iitn/udițjeayă ecla/ta de f dial (fine ud 
(Iede/, i/tonioiultti noilut, fcHalijlilot 
ji anltenoiilo't de la ienioti ji/ttnioii, 

j iittce/te felicilăti ji u'tăii de line,
■ iănălale /te/nlta anul ca te vine, ț/le
■ /tunent i/teianla ca în Mul, eclti/ta va 
( da n tăiai a valo't ii juca toiilo't ji a 
? conducerii leit nice ji ,/Uinoitd va uica
■ /te un loc. tnai lan. în claia meni.
■ , dn. nou fe’tieil!
■ dnțj. daniel, dncltonac/a* 
b / te,>edialele, ciulului

♦

Z 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
%
z

Handbal feminin
REMIN DEVA
, rlmd/te cuie îl închâem 

/teife/ttdin fint/t a/oil/tenlut 
echi/ta de handled/emimn

SC ICSH SA 
Hunedoara 

iffnlele dallăloii ude

♦

•Hemin deva conlladiclolitt. • din încheiat | 
fiitelefii'tidcwin/iioiialidiii  Itecalji nttu ■ dai | 
(audmin/tionalfdai aciuai ’HJ - 98, /e focal | 
(i. (înlâm/tinăin îniă f'iăciumdjt,rfmd\ 

■Aou 1.9.98 cu o/tlimiim general de vtdoa'tea | 

eehi/tei, /tlo/eiionah'imtd attlleno'ulol ji I 
i/it/iiitd(Mavemîn/i'tinci/udde/ai/ionioiu/\ 

echi/tei, t,4t lelel ,4(inlia, du futoi- le I 
adleiăm culeală răldu’taiăllăloti/eiieile, fa I 
malli ani a/ălali de ceidiatjijia/ilo/iiali

Ung. fdieolghe fiijan, '

/■lejedinle • d./f.,fentin

Clubul "Siderurgica" 
Hunedoara

(încheiem. un an deiltd de i/to'inic îtt 
a/tloa/te (oale iecfii/e ciulului noiltu, 
/ttdetnic, linectiiioical/ieuliu/iei/iuiiianle/e 
olliiiule. la /ttnioii jt ienioti. fenhu 
Uvpdialele ollinule în anul liceul, medaliile 
jicu/iele cucetile în iăli,/e iladioanejt în aet 
filet, îi/e/icdănt călduței /te Mi i/todivii ii 
atilieno’iii din, ieclii/e de affe/iim, lox, 
ftaudlal, /to/tice ji af/tittiim, /te i/tanietii 
nojhi !Jf /fideiuujica d'.d jî d'indica/td 
"d'ideut'tgiiful', i/tecfufoliinejltiji/teMicd 

ca te ne i/ ti/ină jiie a/îă meteu fânijă noi.
,'Jufitlei Viăciun/eticiiii 
l'tt muffi tini!
fon deiticheide,
/ttejedinfefe ciulului

f 'tăcianului ji ale ,Aoaltti, dn 11)98 
/t ii/eftieic./tlăctda ocajie fon dlutluide 
adminidutlie de a. adteia. (tda io't anga- 

jalilo't, familiiloi fot , /ta/dc/neiiloi. de 
a faceți ji. colalo'udoiifot, iideiutgijfilot. 
din dfuttedoala, lenefîciaidoi. atăti de 
line ji ianăfale! dîn anul căite vine, ia. 

avem/talie de mai line, de îm/tlinăi.
(fa tnalliani!
f/iclo l, , ‘fucalel, 
diieclol qenelal

Societatea Națională a*
Petrolului

Sucursala "PECO" 
Hunedoara - Deva 

r(4u f lilc/ul If/înfclol /răilă/oii de 
%ăduH ji a/, a/t w/tialfdai Mn <Aou 
■1998, adunăm ialalialilol, lenefi- 
ciaiilol ji colalo lalo'tilo'i, lladilionala 
ulalede "cPăilăloiifuidle ”, de media 
iănălale, (acută, ji îm/dimii în (oale 
domeniile, de adivilale,

“(la, nudliani!' 
dJoa n t/f ui , /lli/t ăilă, 
diledol ittcuiia.lă

I
I
I
I

I
I
I

SC INCOMEX SRL 
ORAȘTIE

/Jfin fele ,(fă/ilă,loii. ale 
fiăci.uuttlui ji. ,dnulai

, Aoa. 1998 ne ofe'td/dăcuftd/t iile/de 
a. adieia onor clienlelei, ialaiiiafiloi., 
colctloltdoliloi, luluior celol, ce iatd

DF SĂnMTORILE CRĂCIUNULUI SI ALE NOULUI AN l9S 
FELICITĂRILE SPORTIVILOR

> ilarii

iivelile de hafli/ieitftlff tttff’te:
iff muliifiiti!

Direcția județeană
entru Tineret si Sport

(tffCfffiHf/ifi >ir fi (xhitifui

•/hdf L9f)8 jh' ofeiâ t/iddn/ifft//tu'/ei fie ft

lîttnmiifc MilfiilffMei .iffl, lif/mot/iteleu.
Wet fie h/iwffMffle fliit ^eelf\ tmlteitetilf
tfwtlMflin îitltefHtl jftflel, efJftee'tftle'illfH

' lue^ei sltetliee, eiilfltCteft^e felrrilii‘iif

• iței. W&hh cJneelftUti

Asociația județeană de 
fotbal

ifiofifănt tie felicila. octtgie a iăi- 
lăloutiifuîciuntdaijto ■ AotdaiMn .98 

/teului a adieia /elicilău /telitmafttlui 
itoiltii, jecilo’t. de momiți aicomiiii/ol (le 
i/ecia filate de fd ,4'./f.f,, condaceiilol 

cfdld'tifd'i ji iecliifol de foiled din/udei, 
/ollalijli/ot - ienioiiji'urnioti-, 
anllenoliloi, ailîlii/ol, i/teclu- 
folifol. ,Jeni tu foii un gândItti^ 
ji o caldă u'ta'te:• 4faliiaui!

ifiof.J/âeea/Jâdtu,
/ttejeditde 
vaiile-Aemej, 

iec'telal

,dnfdui^Aou 1998 ofelă If limăliei 
dlia jt dotiidiului. localfi li.le/ulde 
a adieia locui/olilol comunei, iala-

I alăluli de filma no(udlă, cele mai 
1 calde tilăli. de iănălale, luctelii ji 
I felicite.
I /l'ăilădolifelicile!

(l a, ■nudliani!
I ,A icofae l/Aiâtiduj,
I diitecfol, genelal
I

lialilor/tlo/t lu, ftduio't celo'i caiteiunl 
alăfulide noiîtt înlleaga aclirifede, 
lladilionala. ut ale de "/Jăllăfoli 
felicite! "

fa medii ani!
,Aela, dulelean,
/t.lima/i

Filiala
Județeană der

Cruce Rosie*
Un fnect/ma t/tnlelc t

iăllăfo’ti de (J'tăcinn ji în f tag de, 
, dntd,/Vou, eu gândul  la ceea- ce a foii 
lun,futmoi jinolilîn anulce ie încheie, 
IJ’i/iala. de Kiuce ,fojie a jttdeltdtti 
lllunedoala doiejle din iuflel ftdulol, 
colalolafolifol, colindați iau i/tonioli, 
ca dala iă le tăi/dâMtică lunidafea ji 
rjenelogilafea, dă’iuindtt-le leljttg, 
ituoeie, iănălale, vileieitiite jilticalii.

/făilăfo'iifeticife ji fa nudliani! 
A/iitoul (filialei

CFR Marmosim Simeria
Jie/dal, ecli/ta ‘('.M. Ifamudm ,fi- 

ihciui, avânți /ni/inttl Uf ,/llalmoiim, 
Ifl '(dl ft/l'/f) jî al Ifămă’tiei, al tuto» 

udiloti ai follalultti, a devenit o fomtalie 

omogenă ce dă itdiifaelii i/tecfalotilol, 
oeit/tâiultm (oca/necialilîn claiamenl .fală 
de ce, în- a/i io/tielea- flăătt naltajt'.dntdui 
• Aou 1998, adieieii în numele conduceai 
clultdtti tăfdttloaie /eficifăii ^/toniolifo't, 
/ollcdijlilol it' i/eelaloufol, utândtt-fc tot • fit 
■ Aoa n tai lan ji îmlelittgal

,fiof. (Joan ,l!ădd, 
an Ilenei/(linci/ud

I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I

// 
------ \ tl

— j 

'fivigia ’4, i/ieclafoiii'din Uliu |
ji din ialefe în vecinafe ie Ittcwtă de nudfe | 
otide evoftdia lună a/ot mafiei '('<niino-Jlîa | 
în com/tania ano t foile di viziona te ,4 ji. ■(>, | 
din e taje cuncictde din /udei ji în dada | 
(jiettlăfilot cri cate ie con/'tanlă, a tettjil o | 
eom/totlale. lână în lutul aclualalui | 
cam/ionfd. oonii/i.tdde adminiitudie le j 
adleieagăfollalijli/ot, «nllenolilo’t. de la j 
ienioti ji./ttnioli, i/teclaftnilat, lladifionaMe j 
ulătli; ftăcut nfelici.l, fa ut ulii ani! ,

.Adu • didefeamt, j

^t'tejedinfe j

CASINO ILIA
'fu/tă ce/de-afdoilea an tu

■ A

i r Spitalul (
1 Municipiului Brad ,

fit i/ielanfa tă în amdcale I

vine.le va îmlunădă/ica/ifalea 1
aiiilenfei medicale, ttlăm în .

I
I,h 'utgul iă/dăloiilol ,Aa.delii fomntthii I 
I ,(/itti ji.al, Finului dii^t - 1998 îningi dai 
* /telionalali/ti/ahdui. al/tolic/inicii, ( 
I Miufolilolgoiiei.’lă'u'i'jalandttluică'lola I 
I le aiigttlăm aiidenla medicală, un , tfn J 
1 rAottmailan, calucalu jiittcceieîndala j 

I de gi ca gi., litdfă iănălale ji/udele de I 
I mumă,/ideile jidaftt lungă.
I ’

i

(J.ilecfol |
dl. /ttimai (Ionelfeno ((4>ilin ■

PRIMĂRIA CRISCIOR
*

fu flile/td /fftnfe/ol. iăilăfoii ale 
f lăciuntdui ji ,dmdtti ,Aou - 1998, 
(f limălia fiijciol. u'ieagă lufuioi, 
locfii.lol.iloi comunei., /telionalu/ai 
inifiltdiei jifamiliiloi aceilola, f'Uf '- I 
difionalul “fa mafii ani! cu feiidio 
ji lefjug, îniofi.lde îm/dinilea doiin- 
leloi de mai line, de ijlângi ji lucalii 
în anul cuie vine.

ji.de
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La MULp AMii

cânt/ 
hfttfe 

rec/iilot, 
tontă iiețti, 

diaitoa 
tă, ne

Ioană

BANCA 
AGRICOLA SA 
Utirtuiiiui pttde
'lin net/oala '/cm

CASA DE5 

ECONOMII șl 
CONSEMNAȚIUNI 

SUCURSALA 
HUNEDOARA-DEVA

DIRECȚIA 
SILVICĂ

/</

tin aceste pte-, 
în răydu/i 

a't nt on ii le. 
colinde 

noi, cei de 
t/onielcială

(pândim
■ /tatlenetii cate, ne, o notează cu
* înctedeiea lot. plecam ți la
1 toți colalotaloiii, dotindu le 
' /Itâciun peticit ți un .dn '/Von 

I 1998 cu Sănătate, lealități, 
. împliniți.

Viu tctr.iu dă ilnlnilri
• Aațlciii dom na/ui distts -iiiidos 
ți rtfr .finului • Ion (998 doliu» ni

!J'it tiă 
la multi ani!

(/’a cu ntpă na 
clin tic. ani, în lie
dul colecliit al 
Vametei de, ’(Ponieit ți Undai 
llie a județului i'Jlunedoa'ta ți 
al ()piciului. dlețjhlăului 
bontei fulul dote.țle meni
hilot, colalolataiih» Săi,
plecam ți tu tu toi ce lot imp li. 
caii în data economică a

(fa multi am! j

arh mim cficnlilt.i lăncii,
mlaiiuiilr t ți /amilii/oi ttmlota 
ni uită /tuth fit finițtc in tu(foto, 
de mtdfă săitfilalr, împliniți ier 
mancă ți iei ciulă. duhni.» fr 
arht'Săm htrdițicnrdcfe ttiăti.

Wiaciun felicit! 
'ia mulți ani!
'hiiiihtftiMi l/Ucaiia 

Județul-iinitrăf ft ta A vru 
a .nâncii■/f/iifilf

'l'f.nduceiva /A.ru tsa I.
judoiul ■!!ttlutltf» ta deva

a Afiăneiî .daiieclo

SC M ARM OS IM SA 
SIMERIA

'('tt plilejul 9/fin.lu/ui p laznic
al .Auțlelii dom nu fui -liSuS 
dl'lislos ți al .dnului .A'ou 1998 
f/o'iim Să adieSăm pmduli cutate 
tie finițle Sap/eleuSeă, luculii, 
Sănălate, Salis/acții în muncă ți în 
ciulă fululol clien filei, lene- 
piciali/ol ți. aelionalifoi pilmei 
nea sile.

■IlanSniilom ucefeați ijâiidtt'ii de 
line ți împliniți penhu Su/uliulii 
Societății noashe comelcia/e ți 
penhu pămiliile fol, împleună cit 
hadiționale/e ulăii

™tăc,iun felicit!
1 a multi ani!

le. loan Hațegan 
manatjei yeitelal

MACON SA

ia. la

împ/itiilî în
fie shămoțeț/ife utăti . ta mttlfi 
Ifătlă/oti

viată, înSolifemunca S' in

.'folosim plilejtd Săllătoiiloi de iarnă
- .Aațtelea dom țiului ți .dna/ .Aott /.'Z9A

- penhu a 
liafilol ți pami/iilot 
Itde de luculii,

hanSmi/e acționati/ot,
acesfoia ffândtni. ca

\ănălftle, p loSpeiifalc ți

in ist tătic

'Vu tucuiii/e pli/ejuile de 
Ifădădolile .Auțlelii domnidui 
AiSus .'/('tislos și ale, .dnuhti .Aou 
1998 efoiim Să, haitSmilcm penhu 
foii de/tună/olii ți colfdola folii 
unității noashe,, penhu Sa/alialii 
SaculSa/ei, plecum ți penhu Jamifiife 
aceslola, ale.Se (/ândttli de, line, 
săltă (ale ți î'mp fi nil i.

dn ace/ați limp ttdieSăm lufulol 
1l fi fii (ion alele ttl ăl i.

c^lăciun /,<> 
(ia. multi a f

IRECȚIA GENERALA 
PENTRU 

GRICULTURĂ 
Șl ALIMENTAȚIE A

JUDEȚULUI HUNEDOARA
Iț'pin/e/e ifăllăfoli ale

r(llăciunu/ui si ale dUtilai ./foit 
1998 ne o/'elă plăcuta ocupe Să 
ad'tesăm ploducătolilol afflicoli 
din Judelui noshu, societâli/ol 
eomeleiale din ar/licu/lii tă ți in- 
dushia alimentată, Speciafițlifol 
ți litlalol co/alola/oiilol, cele mai 
alese țțânduli de să nălaie, 
îm/dinili în. muncă ți în viață, 
îttSoțile tic hadiționafcle it'tăli.

(a,ta'‘iun ^ih icil iți
U!a mu Ui ani!
Shuf Gheorghe Iovan, 
dileclol fjene'iftl al ddăd.'d 
/lift nedoala-de i’ a

MACON SA

'dve.m deoSe/ita Jilaceie să adlesăm 
cota/io'iatoii/ol ți ctiențitoi ppimei noashe,, ta 
ceaSat dp/intetoS /Păitătoii a ie lăciunutui ți 
a/e, '/Voalai 'din 1998, ale.Se uăă’ti de line, 
PiăoSpeiitate ți Succ.eS deptlin în apaceti.

(i (.nAiliul Ue aflminiAlțaUf jnxa ▲

Ifpinlele Adllăloti ale .Aațtetii 
domnului /JisttS .'/l’lisloS ți ale 
.dnfdui .Aou 1998 ne plifeptieSr 
pfăcelea deoSelilă fie a arheSa cefe 
mai fmne ptnditti fiemai fmne pinduli fie Sănătate, 
Peticite, plospeiitafe ți împlinite a 
năzuințele» penhu Silvicft/lotii din 

Judelui itoslla ți /ăiniliile fot, 
penhu loli cofalota/oiii ți oamenii 
cale ea /'apia lună ți Supleluf calai 
doredeSe a./ața meni ți iuleSe păflu- 
lea, această, ines/imah lă loyăție a, 
lății.

/JnSolim tpt.ndulile lune fie 
hatliliona/ele ulăii

Ifii/i, Zătihi ghicite, pi 
lUa multi ani!
.fJnț/ Ion Crișan -diteclo •

SC. DECEBAL SA 
DEVA 

(FOSTA INDUSTRIA 
CĂRNII)

honsi/iul de, '?/d-
* minhttah'e ad'teSeaqă, cu
* ocajia r(c'tăciunului ți a 
1 ,dnu fui ./Vou 1998, (jânduti 

I cutate de tine, Sănătate, ți 
I îm/itinitea doiinteto't Jtenttu 
l /t toducătoiii acpiicoti. - e/te,Se,ă- 
I toii de animate, ienepAciaiii, 
I ctienții, cota/o’iatoiii ți, 
I Sata'iiafiipiimei,, împi'teună cu 
I uiătite,

!jPîhtdUoU. U’iiciU!
i U^.a, mu Ui ani!

i
i
I
i
i
i
i
i I
l
i
i
i
i._.
i
i
i
i i
I
i
i

’fj h J i!trt /

S fier r Ifffit itoft^hr

ICA
. -ldminishalie.,

SC CH
tiv flfirr/ir loniifrlul

IJfitfliralftltii ft/hr4r/t^U ft)i</ajf(lif(ii
rdi Ift Ir tfflfu iff) l
crnir/fciftlr. crt ficați a (iffcfft tt tfldi J /

la tflfti e/\f)ff JUU8. ffiif/ii fir ± fia it fair,
feti ci ir ji lut fii licit ft fttl

a mu Ud ani!

SC HORTINA

• d/i /• o Jt i alei e. 
Săllăfoii ale. d/iăe.ift-

ntdui ți ale .Aott/ui .dn 1998 ne 
ojelă pfăculttf p'tilej Să adieSăm 
cele mai sineete ulăii de line, 
Sănătate, Jilospelilale ți îm/dinili 
penhu e.olalo'iafoii, puittizoii, 
lene.pieiaii, coasa maloti ți ctienli 
aipiimei noashe, pteettm țipenhu 
Sa/aliații Societății eomeleiale. 
duluiol te dolim

U'âălăUli fp/iiciU' iți 
:'la mu Ui, ani!V )

.Ala iifff/Vt,

dn(f Ludovic Soos

========
'S.C. SUINPROD SA 

ORÂfTIE
dolim ca l/pinle/e Wădăloli 

ale ((Jlăeiunulul ți .dntt/ui ..Aoa 
1998 Să aducă numai la cutii, 
multă Sănălate, împliniți în loafe 
p/anttlde penhu eo/alolulolii, 
conSumulolii ploduse/ol noashe, 
acțioitatii, Sa lai ia ții pilmei ți 
pămiliile aceslola. dululol le 
ttlăm

(iAaciun, fericii pi
Ula multi, ani!
./țiunayel țienelal, 
medic ne leit'nai loan Jula

SC APROTERA ! 
SA SIMERIA I

■ 
rVff ocupa. 'J/'infelot •

I Ifădăloii de ((/lăcittn ți a.fe • 
I .dnultti .A'ou 1998 dotint Să adieSăm * 
I Sine,ele ulăii de sănălale, leali^ăli * 
I în muncă ți în ciulă penhu lo(i * 
I cofalolfdotii, clienții ți eonculeuții * 
I pilmei noashe! !
I .dcefeați fiânditli de line ți 
I împfinili le adieSăm penhu toți 
I Sa/alialii pilmei noashe ți penhu 
I /amiliile aceslola, împ leună cu ( 
* hudițioufde/e ulă'ti B

Uă/Uătih i 1^/iiciU! i

i multi ani! 1

CONSILIUL 
LOCAL CÂLAN 
dosim, eu ocupa 

'/pin le fol l/ăllăloli ale 
//’tăciunului ți ale ./Voului .dn 
1998, să. hanSmifem, din pftllea 
consilieli/ol locali ți. a. /tcisonaltdai 
plimătiei, pe uhu toți locuilolii 
olațului noshu, silicele ulăii de 
Sănafale, luculii ți împlinilea 
năjuinlelol Spic, o viafă mai lună,

Ipi ăc iu n Uh icil pi 
(l!a, multi ani!>

Petru Bora,
dlimaltd olațufui ’Vădan

Succ.eS
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Aud tot mai des vorbin-

V V Q

ceea am văzut cel mai im

Reflecția sĂptÂmânii
"Iubirea este, pentru oameni și zei, o măreață și 
minunată divinitate; din mai multe motive, dar mai 
ales pentru că este divinitatea cea mai veche."

Platon
■ -------------------------------- - --------------------------z

-------DESPRE 1VB1RE---------
V

"A auzi cu ochii este un atribut al subtilității iubirii’’.
Shakespeare

"Marile iubiri au fost acelea nesatisfăcute, pline de 
amărăciune”.

G.Călinescu

"Groaza de singurătate, nevoia de a-ți uita propria ființă în 
brațele unei femei, este numită de noi, în chip nobil: nevoia 
de a iubi".

Baudelaire

"Orice bărbat cu gânduri curate este un îndrăgostit 
universal. Toate femeile merită dragostea lui”.

Jerome K. Jerome

"Iubirea este un foc ascuns, o boală plăcută, o otravă bună 
la gust, o dulce amărăciune, un chin desfătător, un zbucium 
plin de bucurie, o rană sălbatică și dulce, o moarte blândă”.

F. de Rojas

"Iubirea, ca și focul, nu se poate menține fără o ardere 
continuă; și încetează de a mai dăinui de îndată ce nu mai are 
ce spera sau de ce să se teamă".

La Rochefoucauld

”A iubi înseamnă a scăpa printr-o singură ființă de 
mediocritatea tuturor celorlalte."

A. Bonnard

Selecție de Hie LEAHU

- Domnule doctor, eu sunt așa de tare, exact cum am fost la 20
de ani, zice un bătrânel de 70 de ani.

- După ce crezi asta? - întreabă doctorul zâmbind pe sub 
mustață.

- Păi, în fundul grădinii aveam o piatră de moară. Când aveam 
20 de ani, nu puteam s-o mișc, și nici acum nu pot...

------------------------ewadSaDt-------------------------

Aflând că băiatul care-i jefuise casa a fost prins, Mark Twain a 
zis:

- Mi-e milă de acești mici criminali. Dacă nu vor înceta să fure, 
mai devreme sau mai târziu, vor fi aleși în congres.

----- --------
Soții împing automobilul spre "Auto-service". La un moment dat, 

se opresc pentru a se odihni. Bărbatul zice:
- Știi că omul care ne-a vândut mașina avea dreptate...
- în ce sens?
- Când spunea că mașina asta consumă puțină benzină...

Judecătorul: - Acuzat, dovezile și mărturiile sunt clare, tu ești cel 
care a săvârșit fapta! Mai ai dreptul la un singur cuvânt, în apărarea ta.

Acuzatul: Amin!

Pândele la angajare. Șeful îi spune:
- Bine, te angajez, dar să știi un lucru, mie nu-mi place să fiu 

contrazis, spune patronul.
- Ne vom înțelege de minune, pentru că nici mie nu-mi place, 

răspunde Pândele.

Un vapor este pe cale de a se scufunda. Căpitanul întreabă 
echipajul cu o voce emoționată:

- Care din voi știe să se roage?
- Eu, domnule căpitan, zise unul mai în vârstă.
- Atunci rămâi să te rogi, pentru că în total suntem zece, iar barca 

de salvare nu ține decât nouă!...
Culese și prelucrate de Uie LEAHU.

j VEDETE CU ONORARII | 
! DE ... UN DOCAk! !

UN SECOL DE CINEMA

du-se de zăpezile de altă
dată. Moșu Mihai îmi poves
tea despre zăpezile din 
munții Galiției; în timpul răz
boiului, unul din unchii mei a 
văzut - din păcate - zăpezile 
din Siberia, iar eu îmi amin-

g CI.EPSIOKĂ

presionant val de zăpadă 
care acoperise drumul pe 
jumătate precum un semi- 
tunel, era zăpadă înghețată 
și chiciură groasă pe pomi 
încât nu se mai vedeau 
crengile, era o pădure de 
cleștar și gheață peste tot, 
mă simțeam în poveștile lui 
Andersen. A fost odată ...

Unele studiouri hollywoodiene au
■ produs în perioada 1942-1945 un șir de
• filme cu participarea marilor staruri ale 
| momentului, care au fost retribuite sim- 
| bolic, cu onorarii de un dolar, iar înca- J sările din exploatarea lor comercială au I fost vărsate Crucii Roșii Americane.
i lată câteva dintre
■ acestea: "Star Span- I gled Rhythm" (Jocul 
| stelelor) -1942, regia 
| George Marshall, un
. film sketch comico - dansant, în care apar I majoritatea vedetelor "Paramount" - ului, 
| cu Bing Crosby, Dorothy Lamour, Bob
■ Hope, Betty Hutton, Alan Ladd, Ray
• Milland și Fred MacMurray.
| "Warner Bros" a produs o spumoa- 
l să comedie de situații, “Thank Your 
. Lucky Star" (Mulțumește-i stelei tale I norocoase) - 1943, regia David Butler, 
| având protagoniști “greii” studioului
■ precum, Humphrey Bogart, Bette Da- I vis, Olivia de Havilland, Errol Flynn, Ida 
| Lupino, Ann Sheridan și Alexis Smith.

U_____________ _____ _

Tot “Warner Bros" realizează în regia | 
lui Delmer Daves "Hollywood Canteen”» 
(Cantina Hollywood) - 1944, cu Joan* 
Crawford, Bette Davis, John Garfield, | 
Peter Lorre, Ida Lupino, Eleanor Parker, ■ 
Alexis Smith, Jane Wyman (prima soție a J 
lui Ronald Reagan) și celebra orchestră de I 

muzică de dans (Big | 
Band) condusă de. 
Jimmy Dorsey. Pre-' 
textul filmului îl con-1 
stituie invitarea de că-1

tre studio a unui grup de răniți în conva-! 
lescență, pentru care organizează pro-1 
grame de divertisment. î

în sfârșit, "Hollywood Victory Caravan” ■ 
(Caravana Hollywood-ului) -1945, în regia ' 
lui William Russell, este o comedie “Para-1 
mount" cu Humphrey Bogart, Bob Hope, ■ 
Betty Hutton, Alan Ladd și Barbara Stan-! 
wyck, în care, într-un tren plin cu staruri cu I 
cinema, se află o tânără fată - singura ne | 
“profesionistă”, căreia nu-i vine a crede că ■ 
se află în ... mijlocul atâtor stele! 1

Adrian CRUPENSCHi\ 
_______________ __________ — J

I SUCCESIUNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 '

3 ■
4 '■ 1
5 ■■■ ...

■ .....

9“I

10

ORIZONTAL: 1) Spectacol în reluare cu 
decor schimbat; 2) Timbru ornamentat cu 
vibrații în aria emoției; 3) Ținut parcurs de- 
un călător spre Marea Nordului - Contribuție 
de valoare la un plan de perspectivă; 4) Con
semnarea succintă a unei agenții spaniole 
de știri - Radieră iluzorie a urmelor trecutului
- Formulă de prezentare...într-un proces 
verbal; 5) Martor itinerant la spectacolul lumii
- Liant gramatical pentru lipit contrariile; 6) 
înduioșat de lacrimile unui cer de plumb - 
Adeziv lexical pentru stimularea conversației
- Priză la nebun în variantă indiană; 7) Fază 
de atac de-a dreptul sufocant - Contact 
pasager pentru un dialog aero-naval cu 
Terra; 8) Impasibili spectatori la "Amurgul 
zeilor" - Venit obișnuit pe ușa din față; 9) 
Floare la ureche smulsă din grădina 
Euterpei (pl.); 10) Ștafeta nevăzută în cursa 
generațiilor.

tesc atât de clar zăpezile 
copilăriei când făceam oa
meni de zăpadă, mă arun
cam cu fața și brațele des
chise în alba și atât de pu
foasa - spumoasa zăpadă 
pentru a-mi lăsa amprenta 
trupului. Zăpezile care erau 
atât de mari, pe vremea 
când eram elevă în școala 
generală, încât tata trebuia 
să meargă înaintea noastră 
pentru a face pârtie, zăpada 
ajungându-ne până aproape'' 
sub braț. Tot în vremea a-

Zăpada era albă și cu
rată. Mâneam țurțuri de 
gheață și bulgări de ză
padă...

Ninge parcă tot mai pu
țin, zăpada e tot mai pră
foasă, murdară, gerul ră
mâne peste iarnă, frigul sec 
și vântul tăios.

Povestim copiilor despre 
zăpezile copilăriei și pentru 
o adevărată vacanță cu să- 
niuș, oameni de zăpadă și 
bulgăreală trebuie să mer
gem la munte, foarte sus.

ina DELEANU

z---------------------------------------------------------------------- k
I PORC Vt O£ UJTA j
II Coryntina, nu fii tristă -
| Foame n-o să mai înduri:

■ Tăiem porcul de pe listă
j Și ne ținem cu fripturi.

■ Și, să nu ni se aplece
! De atâta zaiafet,
I Vom servi Fetească rece
| De la sfântul Robinet.

I Va veni apoi Crăciunul,

| Va veni și Anul Nou,
I Ne va da Guvernul, Bunul,
I Zeci de Hotărâri cadou,
k______________________

Care, foarte ticluite f
Cu promisiuni-minuni, I 
Vor fi, -n fapt, răbdări prăjite | 
Garnisite cu minciuni. j

Și-or veni colindătorii, I 

Ca la niște bogătani... | 
Ghiftuiți cu ceapa-ciorii , 
Și acum. Și LA MULȚI ANI! j

Dumitru HURUBĂ I 
____________ y

---------------------------------------------------------------------------------------——.............. ........ ..................................................................... —— •!%

> Cei mai mari consumatori de cartofi (sau de făină de 
cartofi) sunt paraguayenii, care mănâncă, în medie, 250 kg 
de persoană, pe an.

> Cei mai mari consumatori de zahăr se găsesc în 
Costa Rica, unde statisticile indică o medie de 60 kg, de 
persoană, pe an.

> Cel mai mare consum de dulciuri - în Scoția: 225 g 
pe săptămână și pe locuitor.

> Cei mai mari băutori de cafea sunt suedezii, cu o 
medie anuală de 60 kg, de persoană.

> Cei mai mari băutori de bere sunt cehii și slovacii, 
cu 126 de litri, de persoană, pe an. Socotind însă nu o țară 
întreagă, ci o singură regiune, recordul aparține locuitorilor 
din Teritoriul de Nord al Australiei; în medie, fiecare din ei 
bea 256 litri bere pe an.

> Cel mai lung post, înregistrat în mod științific, a fost 
ținut de scoțianul Angus Barbieri; internat pentru obezitate 
extremă la spitalul “Maryfield” din Bunden, el a trăit numai 
cu apă, ceai și cafea (din iunie 1965 până în iulie 1966). 
Greutatea sa, care la început atingea 214 kg, a scăzut la 
80,9 kg.

Grupaj de Uie LEAHU
V ....... .... J

VERTICAL: 1) Pătrunse disimulat în lumea interlopă; 2) 
înregistrat indubitabil cu efecte cutremurătoare; 3) Context 
definitoriu pentru un centru de calcul - Regina timpului 
pierdut în țara nemișcării; 4) Expresie vetustă de afecțiune 
familială - Cartea de căpătâi a unei “biblioteci" de buzunar - 
Tărâmul satanic al lumii creștine; 5) Solia nefastă a tăcerilor 
de plumb - L’eau de Cologne în variantă autohtonă!; 6) Ușier 
sui-generis angajat la curte! - Scriere de tip clasic în limba 
greacă! - Minim de acoperire cu conotații pudibunde; 7) 
Propulsor de efect în sfera de impact - Avariată anatomic de 
degradarea ambientală; 8) Prometeul descătușat al lumii 
contemporane - Varianta covorului fermecat în tradiția 
populară; 9) Angrenați într-un sistem cu sensuri giratorii; 10) 
Operație de extirpare a răului din fașă.

DICȚIONAR: EPA

> /* 
II MA T ÎN 2 MUTĂM

Vasiie MOLODEȚ ! ! 

Dezlegarea careului “EFEMERIDE" apărut fn ziarul nostru J 
de sâmbăta trecută: I I

1) MARAFETURI; 2) ACAPARATOR; 3) ROPOT-CĂNI; 4) I I 
APĂSARE-DG; 5) TECI-ORĂ-A; 6) ORI-UTILAT; 7) NITURI-ECO; , , 
8) IȚANI-DATĂ; 9) SOȚI-OUȘOR; 10) TRECĂTOARE. ’ ■

Alb: Rd, Dh1, Nd5, pb3 șl e5
Negru: Ra1, Nb1

Soluția problemei din nr. trecut:
1. Nc8l Ta8; 2. b:aC /
1. ... T:c8; 2. b:c C /
1. ... Ra7; 2. Df2 j

\ 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
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Sucursala județeană Hunedoara-Deva
dnfuujtdfffinlelol Aăllăfou de 

'("lăciftn ți af■ dmdtti , dări J!)!)8, 
hrcalAalafrtdefeaiiă. a dianc dani 

!J’.'d. adieiea^ă clienlilol făurii, 
Aalaiiațiloi, cdalolalolitoi, fn/mol celui 
afilrfăa/i nouă, cele mai calde alălide 
Aă> tăia le, ft 'loifelifale.)/felicite.

dailălolifelicife!
(fa malfiani!

S.C. Alin-Trans-Impex 
S.R.L. Brad

dfinlel.e Aăilăloli ale 
lllăe.iumduiți> dmtluiX A'oa - if)f)8 ne 
ofelă fiiilefuliă ad'ieAăm o-nolalei 
clienle/e,  fuini^olilol, colalto'udo'iilo'i, 
fiaileneiiloi ăe afaceU, Aalatialălo'i 
fiio/uii'țifa mi‘li'ilci't acedo'ia, calde 
u.iăli de Aănăfcde, facu/ue, felicile ți 
lladiltonalele tOtă/ii Ifăll lloufotirife 

ți rfa. 4tulii' dni!
■ dlin ffofra, 
''‘fallen

*

Germania, total automatiza
te,orice capacitate, gaz, moto
rină, lemn, cărbune. Distribuitor 
autorizat, IMPERIAL Orăștie.Tel/

VANZAR1
CVMPÂRÂR1

• Cumpăr aproximativ 
1000 mp teren intravilan în 
stațiunea Geoagiu Băi. Tel. 
054/217508 (9725)

• Vând garsonieră. Tel. 
624576 (2420 )

• Vând casă bătrânească, 
grădină, livadă, pământ, în 
Valea Sângiorgiului. Călan 
711176 (9925)

• Vând casă, strada Aurel 
Vlaicu, nr. 118. Informații tel. 
620078. (9725)

• Cumpăr Dacia 1300, sau 
Skoda 120, înmatriculată,preț 
acceptabil.. Tel. 623290, după 
ora 16 (9921)

• Vând camion VW MAN 1990, 
7,5 tone. Tel. 222281 (9918)

• Vând talon Alfa Giullieta și 
caroserie avariată. Informații la 
tel.092/702872, 213557 (9724)

• Vând Opel Corsa 1991 
G.Kat de 993 motor Feblait, tel. 
228346 (9722)

• Vând telefoane celulare 
Ericsson, Motorolla, puțin folo
site, stare perfectă, preț minim. 
Tel. 213045, 094 527724 
(9923)

• Vând societate comercială. 
Schimb două apartamente a 
două camere fiecare, cu apar
tament 3-4 camere, sau casă. 
Tel. 218548 (9926)

• Vând boxe JVC 200 W, 
Braun 100 W, televizor color 
Philips, stereo, teletext, com
bină Akai. Tel. 224345 (9937)

• Vând calculator PC 486 
plus Soft instalat. Tel. 217479 
(9904)

fax:054/642580 (9253)

• Vând magnetofoane Deck 
Akai - Gx-635 DB și Akai Gx-4000, 
amplificator Akai AMU-41 profe
sional, Pick-up NZC 150 stereo, 
boxe discotecă, banchete, benzi 
magnetice. Tel. 615437.(9899)

• Vând jocuri distractive Flip
per, videojoc, avantajos și rate. 
Tel. 651077 (0371)

• Vând avantajos covor per
san, mochetă în stare foarte 
bună (2 scaune - piele și mă
suță sticlă), masă bucătărie plus 
un corp, pat o persoană cu 
saltea relaxa, televizor alb-negru. 
Vând picturi tablouri pânze vechi. 
Tel. 626966 (40513)

• Vând armă de vânătoare, 
marca IJ, calibru 12, preț 
negociabil. Informații Geoagiu 
Sat, tel. 296 (9282) ’

PIERDERI
• Pierdut declarație vamală nr. 

1860/6.10.93 emisă de Vama 
Simeria. O declar nulă. (9920)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, ultracentral, cu 
telefon. Informații 622305. (9720)

• închiriez apartament 2 ca
mere mobilate integral. Deva, 
zonă centrală. Tel. 660983. 
(9895)

• închiriez spațiu depozit en- 
gros, 36 mp, Dragoș Vodă, 
nr.14. Tel. 225075, Deva. (9723)

• Caut de închiriat garso
nieră sau apartament mobilat 
în Deva, Simeria, Hunedoara. 
Tel. 620989, 902708857
(9935)

OFERTE DE 
SERVICII

• Agențiile de impresariat 
artistic "Orbis Impres" și D & B 
Trading CO" selecționează 
tinere cu aptitudini artistice 
(soliste vocale, dansatoare ) 
pentru contracte externe. Re
lații la tel. 228325 (9908)

• S.C.''Coturnix”S.R.L. Deva, 
cu depozit în Deva, str. Depo
zitelor nr. 11, disțribuitor pentru 
produse: cosmetice, chimico- 
casnice, angajează agenți 
comerciali pentru Deva, Hune
doara și Valea Jiului. Condiții: 
absolvent liceu, experiență în 
domeniu minim I (un) an. Cei 
interesați vor depune un c/v la 
adresa firmei. Informații tel. 
212838 (9916)

DIVERSE

• Asociația Familială Ciu
cur Dorin din Deva funcțio
nează cu activitate de prestări 
servicii: desfundări coloa
ne,curățiri subsoluri tehnice, 
instalații sanitare. (Tel. 
627563 ) (9930 )

• Popescu Verginica,ultimul 
domiciliu în jud. Constanța,str. 
Micșunelelor, nr.9, bl. 17, sc. B, 
etaj 4, ap.38 Constanța este 
chemată în calitate de pârâtă 
în dosarul 1568/1997 Jude
cătoria Brad, termen 8.01.98, 
reclamant Drăgoi Stan, stabi
lire masă succesorală. (9922)

Bamca 
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• Cu autorizația 5192/91 
doamna Miaum Otilia din Ponor 
practică activitate de comerț, 
alimentație publică și prestări 
servicii. (9924)

• Domnul Pricop Constantin 
din Vulcan practică activitate de 
comerț, autorizația 14371/1997, 
emisă de Consiliul Județean 
Hunedoara. (9917)

COMEMORĂRI

• Veșnic îndurerați come
morăm, duminică 21 decem
brie, un an de la decesul 
dragei noastre

ANA FORTE

Te plângem mereu - sora 
Marioara, cumnatul, nepoa
tele Doina, Sonia cu familiile. 
(9932)

• Inimi rănite, dor nestins, 
la împlinirea a șase săptă
mâni de la trecerea în eter
nitate a dragei noastre

ELENA COSTEA
Dumnezeu să o odih

nească ! Comemorarea va 
avea loc astăzi, 20 decembrie 
1997,ora 10, la Biserica din str. 
Libertății Deva. Familia (9917)

• Cu durere anunțăm că se 
împlinesc 40 de zile de la 
despărțirea de dragul nostru 
soț, părinte și bunic

ION DUȚĂ

Vei rămâne veșnic în inimile 
noastre. Parastasul de 
pomenire marți 23 decembrie 
1997, la Biserica din str. 
Eminescu. Soția, fiul 
Dorin,nora Silvia și nepotul 
Silviu. ( 9938) 

Consiliul de 
Administrație alK
Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor 
Brad

tllea^ă cu fi/iile.fttl AătlălruilcU. 
fttăciumduiji'dmdui'A'cu 1998 cele 
mai iincele telăli de iă.nălcde ți 

fi/UiAfie-’iilcde f dalai, menill/lo-l săi, 
am^tfaldclfilcfiliițifatiiiliilclaceduta.

(fa. mulli. ani!
dng. < daleidliilloț,
'flețec/mfe

• Pustie îmi este casa, îndu
rerate îmi sunt zilele de când în 
urmă cu 6 luni a plecat dintre 
noi suflet blând și neuitat, 
scumpul meu soț

ADRIAN SIMOC
Te plâng mereu a ta soție 

Lucreția. îți ud mormântul cu 
lacrimi și în veci nu te voi uita. 
(9897)

• Cu adâncă durere în 
suflete soția Gabriela și fiul 
Robert anunță stingerea ful
gerătoare din viață a dragului 
lor

IOAN COMPODI

în vârstă de 27 ani. Corpul 
neînsuflețit este depus la Casa 
Mortuară Deva, iar înmor
mântarea va avea loc în 21 
decembrie, ora 13. Vei ră
mâne veșnic în sufletele 
noastre. (9931)

• Minerva și Gabriel regretă 
moartea fulgerătoare a dra
gului lor ginere și cumnat

IOAN COMPODI

Nu te vom uita niciodată I 
(9931)

• Nașii Tiberiu și Mirabela 
deplâng moartea fulgerătoare 
a dragului lor fiu

IOAN COMPODI 
(NELUȚU)

Vei rămâne veșnic în sufle
tele noastre ! (9931)

• După o lungă și grea 
suferință soția anunță 
încetarea din viață a soțului 
său

IOAN DAVID
înmormântarea va avea loc 

sâmbătă 20 decembrie 1997, 
ora 13, la Cimitirul din Brad. 
(9927)

\Cu nemărginită durere 
fiica Corina împreună cu fa
milia regretă încetarea din 
viață a scumpului lor tată, 
socru, bunic

IOAN DAVID
(9927)

• Salariații din cadrul 
DGFPCFS Deva sunt alături 
de domnul Bogoiu Mircea la 
greaua încercare prilejuită de 
decesul socrului său și îi 
transmit sincere condoleanț e. 
(9927)

• Colectivul secției și labo
ratorului de recuperare "Baia 
sărată" Deva este alături de 
colegii Bogoiu Corina și David 
Matia la greaua pierdere pri
cinuită de decesul tatălui lor. 
Sincere condoleanțe . (9934)

<

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
âiîWTT

ANUNȚĂ
începând cu data de 20.12.1997, în 

orașul Simeria, va intra în funcțiune o 
nouă centrală telefonică digitală. 
Numerele de apel care încep cu 66... se 
preiau în centrala digitală Alcatel iar 
noile numere vor începe cu 26... Pentru 
solicitarea serviciului gratuit de parolă 
vă rugăm să vă prezentați la ghișeul de 
încasare a facturii telefonice.

' VREMEA
Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va prezenta 

înnourări temporare. Pe alocuri se vor semnala precipitații mixte, 
favorizând producerea de polei. Vântul va sufla slab la moderat din 
sud. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -5°C și 0°C, iar 
maximele între +1°C și +6°C. (Andrei lursicsin)

• Profund îndurerați de 
dispariția prematură a dra
gului nostru coleg

IOAN COMPODI

suntem alături de familia 
îndurerată și transmitem sin
cere condoleanțe. Colectivul 
SC Foto "Miron" Deva. Nu te 
vom uita niciodată. (9931)

• Cu nemărginită durere 
anunțăm trecerea în neființă 
a iubitului nostru

DUMITRU DÂIAN
soț, tată, bunic și străbunic, în 
vârstă de 89 ani. Corpul neîn
suflețit se află depus la lo
cuința din b-dul Bălcescu, nr. 
3, bl.2,sc.C, parter. înmor
mântarea va avea loc astăzi , 
20 decembrie, ora 14,30, la 
cimitirul ortodox din Orăștie. 
(9936)

• Colectivul societății S.C. 
Transcom S.A. deplânge tre
cerea prematură în eternitate 
a celui care a fost un bun coleg 
de muncă

CIOFU IULIAN
Sincere condoleanțe familiei 
ndurerate. (9213)

Oferim servicii de

Mos CrĂcÎMM
>
la domiciliu

Pentru informații și comenzi sunați la 
tel’. 622010

sau
PAGER 217860 indicativ R5555

\____________________ ________________________
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1 dolar SUA
1
1

marcă germană 
liră sterlină

mrM
7957 lei
4496 lei 

13045 lei

1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

5531 lei
1342 lei
459 lei
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Cursurile incluse în această listă au la bază cetății a/e! 

societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața * 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării} 

cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. | 
————J
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Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

SC UZO BALCAN TRANS SRL 
HUNEDOARA

Oferă spre vânzare prin depozitul din Deva, 
str. Ardealului, nr.l (Coincereal):

x Făină albă Ungaria bl. 55 1 kg = 2400+TVA
X Făină albă Ungaria bl. 80 1 kg = 2220+TVA
z" Făină albă tip 505 1
xTârâte 1

v...  J
' OFERTĂ SPECIALĂ DE 
dS^SĂRBĂTORI

CWTOFI CONSUM EXTRA AMBALAȚI IA

kg = 2150+TVA 
kg = 700+TVA

z REGIONALA CF TIMIȘOARA Ă
9

DIVIZIA MATERIAL RULANT
TIMIȘOARA

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pt. tavane false, aplice

k
Z"

scoate la vânzare prin licitație publică mijloace 
fixe aprobate la casare prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului României din 17.07.1997. Licitația va avea 
loc la Depoul CFR Simeria, str. Traian, nr. 76, în data 
de 29.12.1997, ora 12. Lista și prețurile de începere a 
licitației pot fi consultate la sediul Depoului CFR 
Simeria, telefon 660080/2357. j

fl Ă

recomandă abonaților săi telefonici co
nectați în centralele telefonice digitale 
DEVA, SIMERIA, ORĂȘTIE, URICANI să înlo
cuiască aparatele telefonice cu disc, cu al
tele noi, cu claviatură (DTMF), pentru a pro
fita de serviciile suplimentare oferite de 
noile centrale și pentru o calitate superioară 

!a convorbirilor.
ROMTELECOM oferă prin magazinele 

sale din cadrul Oficiilor Comerciale o mare 
varietate de telefoane la cele mai mici pre
țuri de pe piața de terminale telefonice.

Oferta este limitată.

X__
I------
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_______ CONSUM EXIRA AMBALAȚI LA 
PIASĂ 30 KG

PREȚ NEGOCIABIL
INF. 054/247622 054/247065 094527716 y

S C. ASIROM SA
invită posesorii de autovehicule 

persoane fizice și juridice să-și achite 
prima de asigurare obligatorie de 

răspundere civilă auto RCA pe anul 
1998.

Unitățile ASIROM din Deva, Petroșani, 
Lupeni, Hunedoara, Hațeg, Orăștie și 

Brad vă spână la data de 31. XII. 1997 
beneficiază de o reducere de 10%. 
Nu uitați numai plătind la timp 

primele de asigurare beneficiari de 
protecția ASIROM în cazul unor 

evenimente rutiere.
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CONCURS CU PREMII AL 
DIRIGINTILOR Șl 

FACTORILOR POȘTAL^
Pentru ca ziarul nostru 

să ajungă la cât mai mulți 
dintre cititorii săi și pentru 
că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai u- 
șoară în acest sens, S.C. 
Casa de presă și editură 
“Cuvântul liber” S.A. Deva 
împreună cu Oficiile Teri
toriale de Poștă Deva, Hu
nedoara și Petroșani orga
nizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINTILOR 
DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI în 
perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al 
concursului este

• NUMĂRUL DE ABO
NAMENTE CONTRACTATE 
LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE 
NUMĂRUL LOCUITORI
LOR DIN FIECARE ORAȘ 
SAU COMUNA Șl DE DIS
PERSIA LOR ÎN 
TERITORIU.

La încheierea concur
sului va fi întocmit un cla
sament, separat pentru di- 
riginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și 
rurală.

Vor fi acordate urmă
toarele premii:

Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 

de lei;
Locul al lll-lea: 100.000 

de lei.
Vor mai fi acordate un 

număr de 5 mențiuni de 
câte 50.000 de lei fiecare.

Le dorim mult succes 
în activitate tuturor diri- 
ginților de oficii poștale și 
factorilor poștali din ju
dețul nostru și cât mai 
multe abonamente la zia
rul “Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, 
costul abonamentului la zia
rul nostru este de 8000 de 
lei/lună plus taxele poștale.

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare.
Relaxare 
înseamnă

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE 
PROTECȚIA PUNTELOR Șl CARANTINĂ 

FITOSANITARĂ DEVA
Anunță concurs pentru ocuparea a două 

posturi de ingineri, unul pentru Deva și unul pentru 
Simeria. De asemenea organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de tehnician la Brad.

Concursul va avea loc în data de 9 ianuarie 1998. 
Relații la telefon 216147.

V >

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
9 

solicită oferte pentru 
achiziționarea de 

dulciuri pentru copii, 
din casele de copii, 

cu ocazia 
sărbătorilor.

Termen: data de 23 
dec.1997

conectare
HUNEDOARA

b.hiRLD

BANKCOOP S.A. - SUCURSALA 
JUDEȚEANĂ HUNEDOARA-DEUA

Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
GSM CaiMMUmOATraiNS

DEALER AUTORIZAT

Distribuitor autorizat: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat: ERICSSON, BOSCH TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ Gsnrr

Vinde la licitație publică:
CASĂ, CURTE, GRĂDINĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL SITUATE ÎN 

DEVA, STR. IIOREA, NR.1G3.
Preț de pornire: 150.000.000 Iei.
Licitația are loc în data de 22.12.1997, ora 10, la adresa mai sus 

^menționată.________________________________________________________

I 
I A.F.D.P.R

""X
1
I

'SPITALUL JUDEȚEAN'

’ Județul Hunedoara
I I
j Convoacă adunarea generală J 
I extraordinară pe data de 27 dec. I 
I 1997, ora 10, în sala Primăriei Deva, I 
I cu următoarea I
| ORDINE DE ZI: |
| 1. Constituirea Comisiei de |
| repartizare a biletelor de tratament. | 
■ 2. Criteriile de acordare a acestor ■
’^bilete. J

DEVA
Organizează licitație publică 

pentru închirierea spațiului cu 
destinația de farmacie, de la Baia 
Sărată.

Licitația va avea loc la sediul
Spitalului Județean Deva, în 15 
ianuarie 1998, ora 10,00, la 
sediul său din Deva, str. 22
Decembrie, n.58.

k
Relații la telefon 215050, 

int. 179.
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LIBERALII SUNT 
NEMULȚUMIȚI DE 

ANUL 1997
Conferința de presă 

desfășurată ieri la sediul 
PNL din Deva s-a dorit a fi 
un moment de bilanț al 
anului 1997. Referindu-se 
la anul în curs, dl senator 
Constantin Blejan a apre
ciat că reforma s-a derulat 
foarte lent și ,,că abia acum 
s-a făcut ceea ce trebuia 
înfăptuit în primăvară sau 
vară."

în dialogul cu presa, dl 
Blejan a mai făcut aprecieri 
asupra Ordonanței Guver
nului privind Legea învăță
mântului și salarizarea 
organelor alese. De acum 
înainte criteriul de bază al 
stabilirii salariilor la in
stituțiile bugetare, precum 
și la organele alese, se va 
calcula în raport de salariul" 
mediu brut pe economie. 
Aceste modificări s-au 
făcut, s-a mai precizat ieri, 
întrucât foarte mulți primari 
aveau salarii inferioare unor 
persoane - portari, femei de 
serviciu - din cadrul regiilor 
autonome ale statului.

Insuccesul reformei, au 
mai opinat liderii PNL, se 
datorează și pozițiilor 
contradictorii în rândul parti
delor din actuala coaliție 
guvernamentală, precum și 
stării economico-sociale 
dificile în care a ajuns 
România în cei șapte ani.

PNL speră că prin noua 
remaniere guvernamentală 
reforma să cunoască un 
ritm mai rapid, iar în 1998 
nivelul de trai să cunoască 
o ameliorare.

Cristina CÎNDA, 
Corne! POENAR

în perioada 8-14 
decembrie ’98, valorile 
medii și maxime pentru 
poluanții gazoși precum și 
pentru pulberile în sus
pensie s-au încadrat în 
limitele admise prevăzute 
de STAS-ul de calitate a 
aerului. Maximele au fost 
înregistrate în zona Hune
doara pentru dioxidul de 
azot și pulberi în suspensie 
la datele de 12 și respectiv 
11 decembrie și în zona 
Paroșeni la data de 10 
decembrie pentru dioxidul 
de sulf.

• Pulberile sedi- 
mentabile au înregistrat 
depășirea limitei admise de 
17 gr/mp/lună în zona 
Teliuc de 2,9 ori și în zona 
Chișcădaga de 4,4 ori.

- Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite s-au înca
drat în limitele de variație 
ale fondului natural pentru 
toți factorii de mediu 
analizați. Pentru pulberile 
sedimentabile s-a obținut 
valoarea de 0,4 Bq/mp față 
de 200Bq/mp cât reprezintă 
valoarea de atenție, iar 
pentru pulberile în sus
pensie s-a obținut valoarea 
de 2,09 Bq/mc aer/zi fată de

Primii dintre colindătorii noștri din acest an au fost jandarmii din Batalionul 39 Deva.
O surpriză dintre cele mai plăcute pentru care le spunem „Sărbători Fericite! ” 

Foto: Eduard CHIROIU

CORUPȚIA ÎN 
- CREȘTERE 

Dintr-o recentă dis
cuție cu dl. col. 
Gherasim Balint, co
mandantul Poliției Mu
nicipiului Brad, a reieșit 
și faptul că, în acest an, 
fenomenul de corupție 
în zona de competență a 
crescut în acest an.

Cele mai multe in
fracțiuni au drept obiect 
traficul de influență. 
Este vorba de angajări, 
evident fictive. (V.N.)

valoarea de atenție de 
10,0 Bq/mp aer/zi.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite 
îndeosebi de la unitățile 
de exploatare și pre
parare a cărbunelui, au 
pentru această perioadă 
o valoare medie de 
1250,0 mg/l și o valoare 
maximă înregistrată la 
data de 13. XII. 1997 de 
1825,0 mg/l. Față de 
perioada anterioară se 
constată o creștere a 
materiilor în suspensie 
pe râul Jiu. Astfel, 
valoarea medie este mai 
mare cu 650 mg/l, iar 
valoarea maximă este 
mai mare cu 756,0 mg/l.

Regia Autonomă 
Apele Române - SGA 
Deva a aplicat în cursul 
lunii noiembrie 1997 pe
nalități în valoare de 
4,962 milioane lei unor 
unități economice pentru 
neîncadrarea în valorile 
limită stabilite indica
torilor de calitate a apelor 
uzate, la evacuarea în 
cursurile de apă de 
suprafață din bazinul 
hidrografic Mureș.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

Titlul comentariului ne-a fost 
inspirat de recentele declarații 
ale președintelui rus, Boris Elțîn, 
care a anunțat dezamorsarea 
rachetelor nucleare rusești 
îndreptate asupra capitalelor 
țărilor făcând parte din Tratatul 
Atlanticului de Nord ( NATO), 
precum și de reacția americană 
la această știre.

Intr-adevăr, rachetele nu
cleare - încotro?

Statele Unite ale Americii, 
prin ordinul dat de președintele 
Bill Clinton, a reacționat cu bună
voință la intenția Rusiei și a 
reorientat rachetele sale 
nucleare îndreptate asupra unor 
obiective militare și economice 
rusești spre alte ținte.

Bunăvoința SUA n-a lezat 
însă cu nimic interesele ame
ricane în zonă. Noile directive 
secrete date de Bill Clinton 
forțelor militare și nucleare ale 
SUA mențin totuși posibilitatea 
lovirii unor obiective militare și 
civile de pe teritoriul Rusiei, ceea 
ce înseamnă că nu chiar toate 
rachetele nucleare americane au 
fost reorientate spre alte ținte. 
Probabil că nici rachetele rusești 
îndreptate asupra capitalelor 
occidentale n-au fost dez
amorsate în totalitate. Cine știe?

La fel stau lucrurile și în 
privința Chinei. Deși în ultima 
vreme relațiile americano-

Ca de obicei reamintim 
nativii la care se referă 
informațiile zodiacale care 
urmează.

29.01.1903 - 15.02.1904 
14.02.1915 - 02.02.1916 
02.02.1927 - 22.01.1928 
19.02.1939 - 07.02.1940 
06.02.1951 - 26.01.1952 
25.01.1963 - 12.02.1964 
11.02.1975 - 30.01.1976 
29.01.1987 - 16.02.1988 
17.02.1999 -05.02.2000 
Reflectată în câteva calități 

persoanele de sub acest 
semn zodiacal se carac
terizează prin aceea că: Este 
cea mai norocoasă persoană 
din tot ciclul lunar zo
diacal.Semnul zodiacal al 
iepurelui este emblema longe
vității . Semnul simbolizează 
amabilitatea, bunele ma- 

chineze s-au îmbunătățit 
evident, rachetele nucleare ale 
SUA țintesc în continuare 
obiectivele militare din marea 
țară asiatică. Aceasta pentru că 
pe zi ce trece, China devine o 
țară tot mai puternică din punct 
de vedere militar și economic, 
aspirând cu șanse mari la 
calitatea de superputere. De 
aceea, directivele secrete de 
care aminteam mai sus, prevăd 
chiar o sporire a numărului de 
focoase nucleare îndreptate 
împotriva obiectivelor militare 
importante chineze.

Noile directive secrete date 
de Casa Albă forțelor sale 
armate privesc și posibilitatea 
unei riposte nucleare împotriva 
unor atacuri cu arme de 
distrugere în masă - chimice și 
bacteriologice.

Reorientarea sistemului 
nuclear american era necesară, 
acesta funcționând până de 
curând pe baza directivelor date 
de Ronald Reagan, în 1981, in 
condițiile războiului rece. De 
atunci multe s-au schimbat în 
lume, iar Clinton n-a făcut decât 
să pună de acord forța nucleară 
a SUA cu politica ei actuală, 
potrivit intereselor sale 
prioritare.

Rachetele nucleare - 
încotro?

Gheorghe PAVEL

Anul tigrului pentru iepure
niere,vorba sfătoasă, bună
tatea, sensibilitatea la frumos. 
Extrem de norocos în afaceri 
sau tranzacții monetare. 
Perspicacitatea în afaceri 
cuplată cu gustul pentru 
negocieri îi va asigura o 
ascensiune rapidă în orice 
carieră. Detestă certurile și 
orice fel de animozități 
evidente.Iși urmărește obiec
tivele cu tenacitate și precizie, 
dar totdeauna într-o manieră 
umilă, modestă. Este impe
netrabil și de aceea un bun 
negociator.

nctescep
Perioada 20 - 22 decembrie

□ BERBEC
(21 III-20 IV)

Chiar dacă trebuie să 
plecați la drum fără să vă fi 
propus acest lucru, nu vă 
supărațl căci totul va fi bine. 
Atenție să nu intrați în conflict 
cu o autoritate. Aveți prea 
multe de făcut și prea puțină 
energie.

3 TAUR 
(21 IV-21 V)

Vă frământă niște schim
bări la locuința dv. Ar fi bine să 
nu vă pripiți. Vă remontează o 
întâlnire cu prietenii, niște 
jocuri de societate. Multe 
treburi vă așteaptă acasă acum 
în prag de sărbători. Poate vă 
vine și un musafir.

3 GEMENI
(22 V - 22 VI)

Azi vă avantajează preo
cupările artistice, deci un film 
sau un teatru e ceea ce vă face 
bine. Duminică sunteți eficient 
în tot ce faceți. Fiți mai 
înțelegător și cu cei care nu pot 
ține pasul cu dv. Curățenia este 
cuvântul de ordine, luni.

O RAC
(23 VI - 23 VII)

Debordați de entuziasm și 
reușiți să-i contaminați și pe 
prieteni. N-ar fi exclus să vă 
îndrăgostiți, dar fiți prudent, ca 
să nu suferiți. Mult de lucru 
aveți în casă, dar vă ajută o 
persoană mal tânără.

O LEU
(24 VII - 23 VIII)

Ceva vă reține în încercarea 
de a schimba decorul, deși o 
plimbare v-ar scăpa de stres. 
Debarasați-vă de rigiditatea 
caracteristică, discutați cu alții. 
Călătoria dv sau a unui prieten 
vă avantajează deopotrivă.

O FECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Cineva încearcă să tragă 
niște sfori dar cu prudență 
reușiți să controlați situația. 
Aveți dorința greu de realizat 
așa că ori coborâți ștacheta ori 
o amânați. Deși nu sunteți într- 
o formă fizică bună aveți 
ambiții mari.

O BALANȚĂ 
(23 IX - 23 X)

Profitați de o zi mai lejeră 
pentru a vă odihni și pregăti

Femeia iepure constituie o 
companie relaxantă, amabilă, 
înțelegătoare, sociabilă.

"Iepurele” are o capacitate 
remarcabilă de a ști când 
trebuie reîncărcate bateriile. De 
aceea atunci când alții se dau 
de ceasul morții de grabă el 
spune “lanksram”! și mâine 
lumea e tot aici.

Cum va fi deci 1998 pentru 
iepure?

Un an în care trebuie să fie 
foarte atent și diplomat pentru 
că are tendința de a intra în 
conflicte. Vor avea loc certuri 

pentru săptămâna care 
urmează. Ați putea să vă 
rezolvați problemele cu 
sprijinul prietenilor. Acor
dând atenție problemelor 
celorlalți le veți uita pe ale 
dv.

3 SCORPION 
(24X-21 XI)

Vă deranjează că pro
blemele de familie nu 
evoluează. Are nevoie de 
sfatul dv cineva din familie; 
ajutați-l căci nu e un moft. 
Aveți impresia că vi se 
ascunde ceva și veți fi 
dezamăgit să aflați că nu era 
nimic interesant.

3 SĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Activitățile casnice vă 
ocupă tot timpul, căci s-au 
adunat cam multe. Sunteți 
plin de idei iar dacă vă ajută 
cineva din familie să le 
ordonați puteți rezolva multe 
lucruri. Vă surprinde rapi
ditatea evenimentelor; 
atenție să nu faceți gafe.

O CAPRICORN 
(21 XII - 191)

Ceva vă împiedică să 
faceți tot ce v-ați dori și asta 
vă nemulțumește. O com
panie selectă, posibilitatea 
de a vă pune în evidență 
capacitățile vă fac să vă 
simțiți excelent. V-ați obiș
nuit cu problemele cotidiene 
și nu vă mai deranjează.

3 VĂRSĂTOR 
(20 I - 18 II)

Ar fi bine să vă ocupați 
de afacerile partenerului de 
viață, altfel, sub Influența 
unor prieteni, ați putea 
pierde. Starea tensionată din 
ultima vreme v-a sleit de 
puteri. Familia vă ajută să vă 
remontați. La treburile multe 
de făcut primiți ajutor.

O PEȘTI 
(19 II - 20 III)

Energia fizică nu e 
punctul dv forte, deci atenție 
la eforturi. Vă tulbură o 
întâlnire neașteptată. încer
cați să vă canalizați energia 
în scopuri constructive, altfel 
riscațl să aveți neplăceri. 
Folosindu-vă farmecul per
sonal aveți doar de câștigat.

și dispute cu urmări juridice 
din cauza presiunilor făcute 
asupra lui.Ar fi foarte indicat 
să fie atent cu banii ca și cu 
documentele pe care le sem
nează. în acest fel, lucrurile 
nu-i vor fi foarte potrivnice și 
se poate aștepta la ceva 
câștiguri la sfârșitul anului.

•••

Episodul următor va fi 
destinat nativilor dragon, 
adică născuților în 
perioadele cuprinse între 
anii:

16.02.1904 - 03.02.1905 
03.02.1916 -22.01.1917 
23.01.1928 - 09.02.1929 
03.02.1940 - 26.01.1941 
27.01.1952 - 13.02.1953 
13.02.1964 -01.02.1965 
31.01.1976 - 17.02.1977 
17.02.1988 - 15.02.1989
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