
rJ

CIZMA LUI IV AN i
Problema cecenă, pe na internă, atâta timp/'A

J care Boris Elţin a vrut .cât modul de rezolvare al
I s-o * rezolve In câteva ' ei încalcă flagrant drep- * 

zile, se pare că este încă tiirile omului. Mai ' re-1
j departe de a fi soluţio- ' zervată, la propunerea J
| nată. Cu toate tancurile Franţei, Uniunea Eufo„|
* şi avioanele frltnise peste peană a hotărât să „ceâ-l
| mica republică caucazia- ră explicaţii" Rusiei în !
* nă răzvrătită, lucrurile legătură cu intervenţia |
I nu s-au limpezit. în a- armată în Cecenia, ca şi *
' fără de moarte şi groa- când cecenii de explica- |
-I ză in rândurile popu- ţii ar avea nevoie. Dar«
J -laţiei cecene, intervcn cu toate că opiniile gu-1

J ţia armatei ruse n-a a_ vernelor europene şi ale J 
dus rezultatele s?ontate. S.U.A. sunt moderate în |

J Deşi începută cu o lună ce priveşte Cecenia, *
| în urmă — la. ti  de- Boris Elţin s_a supărat J
» cembrie anul trecut — foc, datorită faptului că I
|  intervenţia blindatelor au fost criticate meto- •
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S A L A R I I L E
O ştire furnizată re

cent de Comisia naţio
nală de Statistică ne-a 
oferit motiv de reflecţie. 
Ce conţinea, ştirea? Men- 

. ţiona că cele mai mari 
salarii medii nominale 
lunare se înregistrează în' 
domeniile-: bancar — 
407 325 lei ; minier : — 
359 214 lei, petrol şi gaze
— 354 427 lei, energie e- 
lectrică, termică, gaze şi - 
apă — 314 390 lei..La po
lul opus, deci sub me
dia pe ţară-— de 216-546 
îei — se situează urmă
toarele sectoare de acti
vitate t învăţământul — 
194 873 lei, agricultura
— 179 887 lei, comerţul — 
175 577 lei, industria 
lenlnului — 175 567 lei, 
industria uşoară — 
157 559 lei, hotelUri- — 
restaurante — 152 766 lei.

N-avem decât şă cre
dem că aceste date- sunţ 
reale, deoarece nici sta- 
-tistica nu> mai este obli
gată să măsluiască a. 
-devărul, să îngroaşe ci
frele' cât se poate de 
mUlt.

Ceea cc dă de gărîdit

-— raportat la aceste ci
fre — este. starea de 
nemulţumire permanentă 
a unora dintre categorii- 
le de personal cu sala- \ 
rii dintre cele mai mari 
din ţară, manifestările 
şi stările de tensiune 
creşte, în timp ce alte:

categorii profesionale îşi 
văd liniştit de muncă şi 
de •' viaţa lor — infinit 
mai'grele decât ale celor 
din faţă, din respect fâţă 
de semeni şi din senti
mentul paţriotie al an
gajării pentru ; mai 'bi
nele naţiunii.

Este .insă' Vorba de- 
spre privilegiile exage
rate ţ» : care guvernele 
Rpmân şi Stolojan le-au 
acordat în anumite do
menii —■ prime şi in
demnizaţii de neînţelese 
feluri —, pentru a le fi 
lor fotoliile moi si căl

duţe, privilegii a căror. 
atenuare . scapără azi 
scântei. . .ţx-

r- Şi tot salariile mici şi 
preţurile în codtinuă creş
tere — de sărbători par-: 
că au Înnebunit şi pre
ţurile şi afaceriştii ‘ — 
sunt măr al discordiei în 
tot mai multe societăţi 
comerciale —r şi nu doar 
cele cu capital de stat, 
ca "şi la o serie de pa-' 
troni — mai mari sau 
mai mici.

Iar pentru că a înce
put un nou an, oame
nii aşteaptă indexări, 
compensări, majorări de 
salarii. Guvernul o să 
promită procente. Dar 
banii, concret, cine_i Va 
da ? De unde vor veni ? 
Fireşte că rfoîftai diţî 
muncă şi din realizări.

. Or, cu 25 de zile nelu
crătoare — sâmbăta şi 
duminica — intr-un tri
mestru, este gVBU- de aş
teptat rezulţăte deo
sebite. Şi atunci de un
de salarii? Şi încă marii

DUMITRU GIIEONEA

A Z I

•  Au trecut 10 zile din 
an; au mai rămas 

|  |  355;
v V • 4" CuV. Teodosie oel 
| |  Mare, începătorul vie-
> • 1 ţii de obşte ; „ _ •-
| - J •  1878; S-a născut scrii-
; 1 torul ZAHAR1A
| V BARSAN (m. 1948); 
« l •  1935. S-a născut DO- 
I , / MIŢIAN CESAREA- 
J ... 1 NU, critic literar ro- 

mân ; j
i •  1957.. A murit poetul 

l /  şi folcloristul I. U. 
I ţ SORICU (n. 1881);
! •  1972. A ţnurit EU-
I i GENIU SPERANŢIA 
« V (n. 1888), poet şi e- 
I 1 seist român. '
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ruseşti . s-a îfnpotmoiit 
la Groznâi — capitala 
cecenă şi, •"? după cum 
transmit l agenţiile de 
presă .străine, cu toate 
bombardamentele înver
şunate asupra; centru
lui oraşului .şi a p̂ ffiatu- 
lui prezidenţial, Unită
ţile cecene nu cedează, 
controlând încă o parte 
din oraş.

Cum era de aşteptat, 
opinia publică internaţio
nală a luat poziţie îm
potriva intervenţiei ar
mate ruse în Cecenia şi 
a modului sângeros cum 
Ivan încearcă să-l. rea
ducă la ascultare pe 
preşedintele cecen Du- 
daev, cel care vrea să 
iasă cu ţară cu tot de 
sub tutela Federaţiei 
Ruse. Deşi guvernele, 
marilor .puteri — S.U-A., 
Marea Britanie, Franţa 
etc. — consideră că pro
blema cecenă este o pro- 
blemă internă a -Rusiei, 
totuşi au cerut iui Boris 
Elţin să caute alte căi de 
rezolvare decât cea a 

---războiului. Mai hotărâ
tă s-a ‘arătat Suedia; tiare 
consideră că problema 
cecenă n-ar fi tocmai iu

dele prin care vrea el 
ş-o aducă / la ascultare.

în £jlţp .situaţii,^ .pro
babil ci -guvernelă*> oc
cidentale-, ar fi - facyf u* 
tapaj mai mare, ar fj 
fost mâi hotărâte in for
mularea unor cerinţe faţă, 
de Rusia, dar în conjurac*. 
tura actuală, practic, 
au trebuit sa. Sndhidă 
ochii, să se facă/ că 
plouă. Situaţia internă' 
din "Rusia, ' unde Boris 
Elţin este, se pare, tot 
mai izolat, iar ia Krem- 
lih se vorbeşte că mi 
mat conduce - el, grav 
afectat de stări depresi
ve cauzate de alcool, ci 
consilierii săi, s-ar putea, 
ivi jo mână forte care să 
răstoarne actuala con
ducere şi să instituie 
un regim dictatorial, care 
ar pune- grav in pericol 
soarta democraţiei şi 
reformei în Federaţia, 
Rusă.' Or, Occidentui a 
mizat totul pe Boris 
Elţîn, iar înlăturarea Iui

GH. PAVEL
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La întâlnirea cu zăpada
Abundenţa ninsorilor din 

ultima vreme a dat mult 
de lucru oamenilor. Adi
că celor harnici, care 
n-au aşteptat să fie nici 
împinşi şi nici dădăeiţi 
sau ameninţaţi de cineva 
spre a-şi curăţa trotuarul 
sau chiar aleea din faţa 
casei, a , magazinului sau 
instituţiei, lăsând asfaltul 
liber şi curat. Asemenea 
imagini sunt însă puţine 
in municipiul Deva. Kilo-

. metri întregi de trotuar 
sunt necurăţaţi, devenind, 
din cauza circulaţiei pie- 
tonaie, adevărate patinpa- 
re. Cei ; vârstnici nu mai 

, ies din locuinţe, iar cei 
obligaţi - s-o facă umblă 
ca pe... ouă. Poate gâtul 
nu şi l_a frânt încă ni
meni, dar o mână ori un 
picior, cu siguranţă. Mai 

£■ exact, dl dr. Păsculescu ne 
spunea căr în ultima săp
tămână de iarnă media

internărilor zilnice la sec
ţia Ortopedie a Spitalului 
din Deva este... 17“. Să 
ne ierte cei în cauză, fiind
că i.am inclus într-o cifră 
lapidară şi concisă/ care 
nu spune "nimic despre 
suferinţă .Ei sunt insă vie-. $ *■ A *• ' - " . '-ii-
time ale neglijenţei şi co
modităţii celor mai mulţi 
locuitori ai municipiului. 
Este oare nevoie de de
cizii şi hotărâri, de ordi
ne şi articole, sau de O...

tobă-spre a face cunoscu
tă aceăstă elementară o- 
bljgaţie civică ?

De - ce, oameni buni ? 
■De ce nu - vă faceţi obliga
ţia." dintotdeauna, adică 
"ordine î/ângă casă şi poar
tă, lângă instituţie său 
chiar pe "aleile pietona- 

. le ? Dacă ar ninge în
truna — şi zăpada ar a- 
tinge câţiva metri înălţi
me «— n-aţi mai ieşi din 
case ? - .

Nu este deloc în ordine 
ca, în vreme ce şoselele 
naţionale sunt practicabile 
circulaţiei, cele mai multe 
străzi aje oraşului să nu fie 
curăţate. Maşinile circulă 
greu, patinează, au fost 
văzute automobile care 
s_au învârtit pe loc, cu; 
viteză, nereuşind să-şi 
redreseze direcţia, deve
nind astfel adevărate 'pe
ricole pentru cei aflaţi 
la plimbare.

îl întrebăm pe dl mg,
Vodă, şeful,serviciului ad
ministrarea domeniului 
public şi priyât al statu
lui din cadrul Consiliu- . 
lui municipal Deva, câte 
amenzi contravenţionale a 
aplicat conform actelor 
normative în vigoare.
. „Nu. am aplicat nici 

una — ne spune. Am în
cercat să "mergem cu vor
ba bună. Dar" dacă aşa 
nu şe înţelege, vom a_ 
plică şi amenzi". (E. S.)

Sâmbătă, Primăria municipiului . Deva era
\ ( j .

, Ra magazinul „Tinerelului** (str. Libertăţii, colţ In plin centrul Devei, pietonii circulă pe unde
„implicată" în curăţarea zăpezii din oraş, prin cea cu bulevardul- - Decebal), câteva salariate au pus vor . şi. pe unde... pot.
mai fidelă salariată â lor, portăreasa, care curăţa mana pe lopeti şi au înlă furat covorul alb aşternut . ' ' * ' * ‘
trotuarul din. faţa „Casei Căsătoriilor". în jur. Foto PAVEL LAZA
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întrebarea de faţă a 
creat nuttte nemulţumiri 
în ârtdul a numeroas« 
persoane care intenţio
nează să intrepr tdă t ?va 

, personal In plan privat,
; mai cu seamă că orice 
societate nou înfiinţată 
după 31 decefnbrie nu 
s *%» benefic ară de scutir 

’ de impozit, scutiri ce
• oscilează în raport de ge-
• nul activităţii realizate. 
13c ci dui ă ac< astă d ită 
societăţile în;,* itriculâte 
intră sub incidenţa Hotă

, rării Guvernului 70/94, 
care anulează fa ilitâţiîe 

; privind reducerea impo- 
' zitului pe profit. Se pune 
întrebarea care este to
tuşi adevărul privind pri 
vatizarea, proces. care se 
trâmbiţă de la Ana la 
Caiafa din moment ce 
faptic lucrurile stau altfel*

DE CE M A I  PANA 
LA 31 DECEMBRIE?

sprijinul iniţial fiind In 
:el« mai multe - a. uri doa 
teorgtic. Desigur, - unele 
raţiuni au fost câ în multe 
cazur wi .e Infiii .* ză o 
societate iar peste ş î*e 
luni, spre exemplu, când 
nu mai este scutită de 
impozit, este desfiinţată, 
sustrâgându_Se astfel de 
la impozitul cuvenit sta 
tului, cohfratele nostru 
rămânând extrem de in- 
ventiv la apariţia unei 
legi, deoarece- primul lu
cru de care se interesea.

EUROPARTENtRtAT ’S5 
prima a iţia

Programul EUHGPARTENERIAT a fost lansat 
M it^ 'A  rftitz l-i’Wa Europeană «o scopul stimu
lării dezvoltării zonelor mai puţin avansate sau în 
**oş*i ®* din g E prin inct t înfcteprinw
derilor mici şi mijlocii în stabilirea de relaţii de! 
afaceri- in perioada 10—21 martie a.c. va avea loc’ 
la Dortmunâ (Germania) prima ediţie a EURO- 
PARTERERIAT ’95, care beneficiază de prezenţa a 
371 de firme germane. ^

Domeniile de.interes produse alimentare u  
taţi amdc«alice;. confecţii; mobilă, prelucra
s e  lemnului, carton, industrie tipograf! *
industria Chimică, . petrochimică; prelucrare . mase 
plastice, sticlărie, ceramică; produse metalice, prel 
lucrări s,e, artice. inginerie mecanică >. «, r 
sfeipaaienie «jecaaice autovehicule; electronică eehi 
paţnente electrice , aparatură -**■ măsură si control, 
optică ; construcţii ,neu- -i civile; comerţ®r* 
gros şi distribuţie ; < rcetare-de*v< tart

Camera de Comerţ şi Industrie a României, con* 
«fier naţional al EUROPARTENERIAT, va selec
ţiona pentru participare firme româneşti care-şi vof 
alege cri puţin 15 firme ca partenere de discuţii (să 
se păstreze caracterul de „mici şi mijlocii", aşa cum 
sunt selecţionate cele germane)- Firmele hunedb- 
rene interesate trebuie să trimită confirmările de pan 
tieipane jn scria, până la 22.1.1995, la Camera de 
Comerţ şi Industrie Hunedoara, de/unde pot obţine 
şi relaţii suplimentare.
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Sărbători nefericite î

în preajma sărbătorilor, 
lumea este Îndeobşte mai 
bună, mai înţelegătoare, 
cu mai mult suflet şi în
găduinţă. Şi totuşi, in a- 
ceastă perioadă . se pe
trec multe lucruri tri s_ 
te, chiar tragice pentru; 
unii. Tocmai de aceea, 
ele cap s< mnitica-
ţie deosebită, ne pun 
mai mult pe gânduri. Or, 
ar trebui să ne pună, 
nu?

O asemenea tragedie 
s-a Întâmplat la Petro
şani, doar cu câteva oie 
înainte de intrarea in 
noul an. Ca urmare * 
unui asemenea eveni
ment, Hermina Romanic, 
t e m d e  m *«». fr
ai mal priw şi Rewălio- 
nul lui 1995. De ce? 
Sărmana a murit In Ur

ma a trei lovituri de cu
ţit aplicate în zone vi
tale. Au urmat, desigur, 
cercetări, iar rezultate
le lor au şocat. Autoarea 
omorului nu era altci
neva decât vecina Eli- 
sabeta Rosian, de 38 de 
ani! întrebarea care re
vine obsesiv este DE CE? 
Ia primele rerceiărl *4 _ 
stabilit următoarele. Eli*-, 
sabeta Rosian a cerut 
bătrânei ceva bani îm
prumut, A fost refuzată, 
în aceste condiţii şi a- 
flându-se sub influenţa 
alcoolului, a pus mâna 
pe cuţit şi - /

Cercetările continuă. > 
fer ftiswi ®teâ mm a- | 
fia şi alte amănunte vi l 
le vom aduce la e*moş- 1
tinţă. (V. N,h

C izm a  lui Ivan

a

flJnaar* din 1)

ar periclita reiaţi i$g eu 
democraţiile occidentale 
şi cursul favorabil al 
procesului democratic în 
Rusia. Iată de ce tonul 
măritor puteri est* unul 
moderat, iar supărarea 
Iul Elţîn nu te prea a-

fecteazâ pe ele, ci se |  
face simţită in Cecenla, '  
unde trupele ruse &c | 
noi victime.-* »

Cizma lui Ivan e grea I 
şi striveşte totul in 1
Calea ei. Cmar şi p a j 
„fraţii" lor ceceni care * 
vor să devină’ o ţară in- |

' ■; - - - .

ză îl reprezintă căile de 
eludare a acesteia. Privi* 
te lucrurile în profunzi
me, un adevăr rămâne to
tuşi cert, politica fiscală 
este dură, iar plata impo
zitelor de către societăţi
le comerciale nu mai 
constituie o onoare ca 
în unele ţări occidentale.

Istoria creşterii şi 
descreşterii societăţilor co
merciale reprezintă, fără 
îndoială, o poveste „haz
lie" nu ia puţine cazuri 
ca mod de autorizare — 
actul legal eliberându-se 
doar pe baza documentaţiei 
din dosar, fără a se ve
rifica la faţa locului e- 
asistenţa unui spaţiu, a- 
menajarea acestuia pentru 
profitul'  solicitat, condiţii
le igieaioo-tanRare «te. —,

dar izbitor da trist sub 
aspectul impRtaţ - r eco- 
nemico-soeiale sau finan
ciare ulterioare, firmele 

r private (fantomă) siiaftn . 
du-se la temelia unor 
mari escrocherii înfăp
tuite pe piaţa românească.

Rămâne izbitor, de • ase- 
manea, să dai verde ir, 
funcţionare unor socie
tăţi ale căror sedii la con
stituire sunt călare una 
peste alta, intr-o came
ră de hotel, şi culmea, 
patru firme având sediul 
în aceeaşi cameră. Exem
plele date, fie ele şi ne
nominalizate,; deocamdată, 
confirmă încă o dată in 
piui afaceri oneroase de 
sute de milioane ca apoi... 
prinde hoţul, furâ-i sacul.

Iar ca un răspuns la ' 
întrebarea din titlu, - fti- 
cheiem cu o zicală dini 
popor; „Nu tăia toată 
pădurea ca să prinzi 
cucul!“, nu de altceva 
ci pentru că unele hotă
râri de guvern vin în 
contradicţie cu legea.

««Mâr. POCMA*

Fără cuvinte..
Desen', de FOMSTANTIN'- GAVRIEA

♦  *-•-**'

i m n
TROTUAR 

BARICADAT ;
DE GARDURI

Nu întâmplăt9r aştern 
aceste cuvinte pe hârtie, 
ci pentru a se evita nedo
rite evenimente. în apro
pierea Hotelului „Deva" 
se află Liceul de Artă De
va. Frumoasă şi lăudabi
lă iniţiativa de extindere 
şi de efectuare a unor lu- 
arirî *<* construc'lii 
copiilor noştri. A început 
şcoala, copiii, iubitori , de 
lumină, se vor îndrepta 
spre sălile de clasă. Dar 
cu drumul lor de acces 
spre şcoală s-a procedat 
»s £ ? iarnă, cea i
zăpadă, polei etc., copiii 
se joacă în drum spre 
şcoală. Dar ei circulă pe 
zona carosabilă, printre 
maşini in mers sau sta
ţionate. Oare Poliţia ru
tieră a municipiului aş- 
teaptă . victime nevinovate ; 
din rândul copiilor sau 

lam <*m in *oa*st4 
privinţă, până nu e prea

Drumul copiilor spre 
şcoală, adică trotuarele au 
tem hartemm» ».# gmduri 
din fier de aproximativ 2 
metri. De ce oare? Este 
posibil ca „arta" zidului 
Berlin ului să rămână in 
eternitate, apărând noi 
^ziduri"? Sunt convins câ 
cei care au făcut ase
menea „artă" vor reflec
ta şi drumul copiilor şi al 
pietonilor va fi eliberat. 
Să-i ajute Dumnezeu 1 
(Aron Pădureanu, Deva).

P.S. Afiându-ne la în
ceput de an vă doresc 
multă sănătate" numai 
realizări şi să dea bunul 
Dumnezeu să fie mai mult 
>:b-e I

NOPŢI INFERNALE

Am să vă relatez nişte' 
evenimente nedorite, în
tâmplate recent la Hune-, 
doara. Locuiesc pe strada 
îfeerge. Inescu, ar. 9, etaj 
I, sp. 1, deasupra magazi* 
nulul „Electrice", de la 
Teatru. In noaptea aju
nului de Crăciun, la sub
solul blocului, a fost or-

P beată o discotecă, ast- 
câ în mod cu totul 

anormal, fit loc de ctdin- 
dele tradiţionaier am auzit 
murică de altă natură,

dată la -maxim, precum şi 
urletele unor tineri neci- 
vilizaţi. în noaptea de Re
velion şi în următoarea, 
in blocul nostru şi pe 
scara noastră, am avut 
„parte" de trei discotecii 
una la parter şi două Ia 
etajul III, unde în două 
apartamente au fost adu
naţi un mare număr de 
tineri care au transformat 
aceste nopţi într-un in
ter** pentru locatarii. 54 5 
blocuri din apropiere. S-a 
ajuns la certuri între lo
catari şi părinţii tinerilor 
care au organizat acele 
petreceri sonore. (N-am 
dat nume, deocamdată).

Oare Poliţia nu mai e- 
xistă ? Din zona „Teatrtf 
nu lipsesc de obicei poli
ţiştii şi gardienii publici. 
De ce nu intervin ? A» 
vând in vedere că astfel 
de fenomene sunt destul 
de răspândite în localită
ţile noastre, consider că 
abordarea unor teme pri
vind liniştea publică ar fi 
binevenită în coloanele 
eterului. (Eugen Păcurari*, 
tesUner pensiona*-).

N.R. Vă mulţumim, 
stimate dle Păcurar iu, pen
tru călduroasele urări de 
succese şi împliniri* fii 
noul an, transmise co
lectivului redacţional. Ne 
bucură ri* ŝ n£(«ti <« 'te 
tornic cititor al ziarului 
nostru şi, ca atare, ae 
daţi şi câteva idei bune 
pentru eşterea 
tăţii celor Scrise. Ne re- 
comandaţi . să fim mal 
„duri" în sensul bun al 
cuvântului, cât şi mai 
mult curaj. Ne permitem 
şi noi să vă spunem că, 
pentru a avea efectul scon
tat, un articol de ziar 
trebuie să conţină ele
mente concrete. Oare nota 
dv. pe tema liniştii pu
blice — pe care am re
da t_o în întregime — n-ar 
fi avut un efect mai mare: 
dacft aţi fi dat şi numele 
celor în cauză ?

POŞTA RUBRICII

•  VALEU NEGRU, sat 
Petreşti (corn. Burjuc).
Conform legislaţiei în vi- 
Cte e vă puteţi pens ona 
la împlinirea vârstei de 
62 de ani.

Cealaltă problemă ri
dicată în scrisoare face 
obiectul unui ■ alt articol. \

G A R B liN H , 
BĂTAIA ŞI..: D IN  DOSARELE P O LIŢ IE I

: ' Da- caz ca 
bit s-a petrecut
fit incinte 
m tedoU  
In jurul orei # când, pe 
motiv ci Vasiîs Veiişre a 
conturbat Unlftea, «HA 
sardiem din Detaşsaaentul
%, mm*-
ămm — î« a  AJt&a #  
De n Irimia -  Q teu te 
bătaie. Şi nu oricum, el 
cu pumnii, bastoanele şl 
picS«iie! t a  urma tor
turilor primite omul *  de
cedat. Din această cauză, 
cel doi sunt cercetaţi 
in stare de arest.

nul

CONCEDIUL
ŞI ARESTUL

La staţia de calcul • a

& m  tm h  »
. deunlzi şt Cina Ţinea 

Ca operator cal_ 
icura nu mai îu- 
DimpotrivA, ae a-

m  m tamm pmmi- »*
ce ? I s-a probat că In a- 

zn  a trecut, dum- 
a întocmit te fals 

pentru avans con
cedii pe numele unor sa
lariaţi. în acest fel şi-a 
însuşit nu mai puţin de 
125900# de lei.

POMI DE IARNĂ 
C tr DICHIS

Sărbătorile de iarnă 
stimulează tot felul de a-.

între

. U  Rteţa

necurate, 
ride .. .. eu 

de iarnă sunt o ca- 
aparte. Iată două

Basm SBbfto IS, 
UBRwSuipM*
a Foliţieiş ie# to e  

dfdtdui Deva l-an
«  ţm l*K58î*«

principal la Pept. 
Lunca Dobrei, a- 

îaiîtetef ds
de cercetări sdvice Sime- 
rte. Dl te&atete» avea. 
Oft, «I» «m p/wwfea#, 
234 de pomi de iarnă. 
Conform Legii,. a primit 
Kâ4v3 d»- i«î8 umemiâ t»  
■QtesuxX confisca .̂ Oi» â- 
celaşi lucru S-a intămţdat 
şi cil Andrei Buruş. din

Topliţa, judeţul Harghita. 
Diferenţa este că Cel de a l: 
doilea se ■ afla în Piaţa 
agroalimentară a Devei şi 
fă, fâ|’;
însoţire, «•■,*"« în p»"1 946 
de pomi. A urmat desi
gur ainenda .şi confisca- :
rea.

O LUNĂ 
DE LIBERTATE

O lună, atât a durat 
libertatea lui Lucian Tl- 
beriu, âJarton, din Deva,. 
cunoscut infractor spăr
gător. In această scurtă 
vreme insă a reuşit ca, de 
la Magazinul alimentar 99 ! 
din Deva, şâ, fure bunuri 
in valoare de 300 Wo de> 
lei- Mai mult, este şi 
autorul unor spargeri te 
Orâştie, Haţeg şi Toteştl.



Eu ştiu ce-am fost în vremea in care n-am nSscut
Am ascultat mătănii şi iniorl&iri de bine
priviţl-fc toate, in mine le-am crescut
Iar rodu-iiţelepciunii l-au ars nişte jivine
Mi-a fost iubirea-nchisii in reguli mincinoase
Erau atâtea flori gătite pentru morţi
Şi te purtam pe toate in cuvintele frumoase
Că nu m-am înţeles, cum vântul printre porţi
Ocolul meu arsese şi eu credeam câ vine'
Privighetoarea-n noapte să-mi cânte a suspin
Era atâta jale In cântu-i trist din mine

la toate cruce şi am rostit Amin.
Amin la vorbe mnlţe. Amin Ia sfaturi rele 
Amin la necuraţii ce vântură Hristoşi 
Amin la fericirea ce mi-o dădeau in stele 
Amin la prefăcuţii, sperjuri şl mincinoşi 
Amin la vechi icoane vopsite eu scursură 
Amin Ia osanale, rosti te de-un năuc •
Amin la rodul vieţii ascuns într-o prescură 
Amin la viaţa noastră cu amăgiri de cUc 
Dar cum amini-s punte în clipele pierdute 
Am pus semnul iubirii in dreptul unui drum 
Şi nu mai cred în cerul ascuns printre redute 
Când fulgeră iubirea şi ura nopţii scrum.

(Poezie scrisă în 10 septembrie 1994) 
ION BUJOR PADUREANU

Scriitorul Ion Bujor 
Pădureanu n-a născut în 
satul Tîmpa (Băcia). A 
fost învăţător în comu
nele Gheţari şi Topliţa. 
Şi mai apoi profesor ia 
Topliţa. Se cons’derâ un 
Ion; al ţinutului păaure- 
nilor, un Ion între Ionii 
pădurenilor. Prinm'seaga 
sa structură, iste un om 
de reală, sensibilitate, un 
mare timid, chiar dacă 
nu poţi b$nui dintru în
ceput o asemenea trăsă
tură. Trebuie să stal mult 
de vorbă cu dânsul,, să-l 
cunoşti in diverse ipos
taze. Un moment aparte 
de definire «, scriitorului 
l-a constituit sărbătorirea 
sa, la Simeria, cu prile
jul împlinirii a 60 de ani 
Aici a venit doar cu so
ţia, dar a fost înconjurat 
de o mulţime de colegi şi 
prieteni, de cunoscuţi. Ini
ţiativa sărbătoririi creato- 

pănă 
a

O „Frumoasa cocoşată". Editura pentru 'Literatură, 
■ '1968, Bucureşti

O „Discuţii din priviri",Editura EmincscU, 1971, 
Bucureşti

O „Interogatoriu la Iubire", Editura Albatros, 
I9T2, Bucureşti

O „Poemele pădurii", Editura Eminescu, 1973, 
Bucureşti

O „Chemări din adâncuri", Ed. „Cartea'Româneas
că", 1974, Bucureşti

O „Frunzele pământului", Ed. „Albatros", ' 1974, 
bucureşti

0  „Umbra zimbrului", Ed. „Cartea Românească", 
1977, Bucureşti

O „Constelaţia ziditorului", Ed. „Cartea Româ
nească", 1979, Bucureşti

O „Imperiul iubirii", Ed. Eminescu, 1980, Bucu-
reşti ■ ■■ ■' * - -

0  „Incolţirea cuvintelor", Ed. „Cartea Româneas
că" 1981, Bucureşti

O „Poeme mirate", ' Ed. „Cartea Româneasca*, 
1986, Bucureşti. . ' ' * . ‘

0  „Criza sentimentelor",. Ed. „AMP“, 1990, Bucu- 
’ reştfc

aparţinut Bibliotecii Ju
deţene şi comisiei pentru 
cultură a Consiliului o- 
răşenesc Simeria. In sa
la festivă a Primăriei, 
frumos împodobită cu 
crenguţe de brad, având 

. aşezat la loc vizibil tra
diţionalul „La mulţi 
ani!", cuvântul de des
chidere l-a avut un om 
de suflet, dl Ioern Păun 
Jura, primarul oraşului, 
el însuşi un om de cul
tură, care a arătat că „si- 
merienii sunt mândri să 
sărbătorească un poet lo
calnic, care a împlinit 60 
de ani, deşi ntl-t arată. 
De fapt, poeţii nu îmbă
trânesc niciodată. Ei ră
mân veşnic tineri*. Dis
cuţiile dintre cei prezenţi ' 
şi Sărbătorii s-du purtat 
sincer şi apropiat. Cuvin
te emoţionante a rostii 
directorul Bibliotecii Jude
ţene, dna Valeria Stoian, 
care a evidenţiat preocu
parea instituţiei pe care

o conduce de t-i omagia 
pe creatorii in viaţă, în 
ciclul de manifestări ,Fii 
ai plaiurilor hunâdoreni’, 
recunoscăndu-li-se in fe
lul acesta contribuţia la 
spiritualitatea româneas
că. După care i-a oferit 
scriitorului un coş cu 60 
de garoafe şi o biobiblio
grafie alcătuită şi ttpăriţă 
de Biblioteca Judeţeană. 
La manifestare a fost 
prezent dl loan Sicoe, cbn- 
silier şef al Inspectoratu
lui Judefean pentru Cul
tură, care t-a felicitat pe. 
sărbătorii'atenţionând că 
„Scriitorii încearcă să ne 
oferii ■-o lume pe cane noi 
doar o întrezărim, o in- 
chipţdntt dar ei au ma
rele merit ea să o #  ex
prime". Şi pentru că a- 
minţeam mat sas de co
legii poetului, să menţio
năm cuvintele tulbură- } 
toare rostite de dna prof. 
Pompilia Benea care şi-a

reamintit de colegul de 
Şcoală Normală, un om 
tţmid atunci, „un ţăran 
pare a săpat in cuvinte 
această, lume". Dl Eugen 
îovlev şi-a reamintit că 
Ion Bujor Pădureanu i-a 
fost profesor de limba 
română la Topliţa, „în
cercând prin tot de a fă
cut să-i trezească pe pă- 
dureni la viaţă". Cuvinte 
calde i-a adresat sărbă
toritului decanul poeţilor 
hunedorenl, dl Nâculai 
Chiriea, membru al Uni
unii Scriitorilor Români 
Da sărbătoarea color 60 
ani de viaţă ăi*scriitoru
lui, dna Victoria Pâdu- 
reânu a oferit soţului o 
surpriză. Nu numai lut,. 
ci şi tuturor celor pre
zenţi, cititorilor. Este vor
ba de un vplum antplo- 
gic de poezie Intitulat 
chiar „Poezii", volum a- 
părut în editura proprie 
„P. Magister".

Căluşari în timpul --paradei portului popular de 
la Orăştie, în cadrul ediţiei a XXVI-a a Festivalului 
„Căluşarul transilvănean".

la
Binecunoscuta formaţie de 

căluşeri din Geoagiu a fost 
invitată în luna decembrie 
la Caransebeş ţCaraş-Seve- 
rin), la o manifestare cul
turală interjudeţeană de 
amploare, purtând generi
cul „Dragu-mi-i că-s bănă- 
ţan“. Chiar dacă „Tot Ba- 
nsuu-i fruntea'-, nici călu
şarii din Geoagiu nu s-au 
lăsat mai prejos, impresio
nând prin frumuşei n jo
cului şi portului popular 
de pe Valea Mureşului. In 
formaţie au evoluat mai 
multe generaţii de dansa
tori, deosebit de talentaţi,

de spectaculoşi in execu
tarea „ponturilor". " ■

ir .
Pe toată perioada v̂a

canţei elevilor, după cum 
ne-a asigurat dl loan Mar- 
cu, directorul Căminului 
cultural Geoagiil, în incin
ta instituţiei s-au desfăşu. 
rat discoteci, alte manifes
tări artistice Iar în Biblio
teca comunală, acum e 
cald. o dată eu zidirea so- 
bei de teracotă,' prin grija 
conducerii Căminului "cul
turali ' •' i;';' ■ -

.' A ♦ — A- A— :

Biblioteca comunală, îm
preună cu Şcoala Genera
lă (clasele I—IV) din Gura
sada, a organizat concursul 
„Cine ştie câştigă", pe te
ma „Iarna pe uliţă", des
făşurat în faţa părinţilor 
şi a cadrelor didactice din 
zona Xlia. Copiii au dove
dit temeinice cunoştinţe. 
Ea fă şi câştigătorii: I. Echi
pajul alcătuit din Sfihai 
I^anta, Sabitia Ilca, Adrian 
ÂyramescU, Adriana' Halda, 
Gabriel Neag; 2. Echipajul 
alcătuit din Nicoleta Her- 
man, Diana Burza, Florin-

Burza, Alin Gostea; 3. E- 
chipajul alcătuit din Cristi 
Farcaş, Cristina Lupşn, Ma
tei Benţa. Andreea Andrl- 
ca. Premiile au constat în 
dulciuri!) jucării şi rechizi
te, fiind asigurate de spon
sorii Stminic Cicel de la 
SC „Fructoflora" Corn SRL 
Alia şi Călin Poenariu de 
lâ SC „Expnforev Serv" 
SNC Gurasada. Copiii au 
fost instruiţi de dna învă
ţătoare Camelia Brânda şi 
bibliotecara Rodica Prese- 
ean. :

Aspeot din timpul unei lansări de carte la „Casa 
Cărţii" din Deva, , -■ •' “ " " J  ̂ ” '

Fondul de carte ai unei 
biblioteci reprezintă pentru 
cititori o sursă de infor
maţie de nepreţuit. Uneori, 
acest fond, că şi ihstituţia 
în sine care îl adăposteşte, 
sunt neglijate. Iată că la 
Simeria sepe trece, de mal 
mulţi ani, un lucru îmbu
curător. Consiliul orăşerţaec, 
la intervenţia dlui primar

ion Păun Jura, a dlui con
silier Avram Dara, a su
plimentat fondul destinat, 
îmbogăţirii fondului de car
te al bibliotecii orăşeneşti 
cu încă 580 000 lei. Un câş
tig însemnat dej informaţie 
pentru, locuitorii oraşului 
ceferiştilor de pe Strei. 
Toată stima pentru grija 
manifestată de administra
ţia locală!

La Dobra, Jlia, Gurasada 
şi Gothatea a avut loc lan
sarea cărţii pentru Copii 
„Daruri-jucării", semnată 
de dna Mariana Pânda ru. 
Manifestarea, desfăşurată in 
prezenţa creatoarei, a fost 
organizată de Biblioteca Ju- . 
deţeană „Ovid Densuşianu" 
şi bibliotecile comunale a- 
mintite. Pentru cumpără
tori s-au acordat âutografe

.şi au fost organizate fru
moase recitaluri de colin
de. în anul trecut şi în 
alte Comune ale judeţului, 
au avut loc acţiuni cu carte, 
întâlniri cu scriitori, reci
taluri de poezie, iar pentru 
copii — dimineţi de basm, 
iniţiate de Biblioteca Ju
deţeană, cu sprijinul insti
tuţiilor similare din mediul 
rural.

pagină realizată do 
MINEI. BODEA 

Fotografii: PAVEL LÂZA



fără un soţ copiii. Sunt a- 
tătea semene ale*noas
tre obţigate să se lupte 
cu viaţa ‘ pe cont pro
priu, fără sprijinul ma
terial, ori moral al u- 
nui bărbat, care să le 
dea sentimentul că sunt

„ANA - MARIA"

„C onfidenţia lita tea  tin e7 7 9 9

profesia  noastră"
de

Numai persoanele ca
re o cunosc s<tu au cu
noscut-o ştiu cum îţi 
pustieşte singurătatea su
fletul, cât de apăsătoare 
şi materială poate da- ■ 
veni liniştea. Mai ales 
de sărbători, căci e mai

Femei 
singure

bă se ivea... ceva. Am

Despre existenţa . ca
binetului de planning fa_ 
milial, ce funcţionează de 
aproximativ 2 ani în De_ 
va, — nu se prea ştie. 
Nici cu ce se ocupă a- 
cesta. Spre a face cunos
cută publicului, tinere
lor cupluri activitatea 
acestui cabinet, ne-ara de
plasat aici, respectiv la 
policlinica din cartierul 
.„Dacia", unde îşi are se
diul de. cât;! va vreme.

— Cabinetul este în
cadrat cu trei medici — 
un specialist în obstetri- 
că-girecologie şi doi ge- 
neralişti —, cu 2 ca
dre medii sanitare şi o 
infirmieră — preciza dr. 
Lenuţa Ştefan. Din dia 
logul purtat cu dumneaei 
şi cu dr. Daniela Seco- 
şan, aflăm că activitatea 
cabinetului o constituie 
problemele legate de via
ţa cuplului, respectiv de 
sterilitate, contracepţie şi 
sexologie. Apoi, rolul me
dicului este acela al e- 
ducaţiei sanitare privind 
problemele de sexologie 
ale tinerilor.

— De ce credeţi că es
te atât de puţin căutat 
acest cabinet ?

— Probabil că tinerilor 
— mai ales tinerelor ca
re au început- viaţa se

xuală fără a fi căsătorite
— le este jenă să vină. 
In afară de cuplurile ca
re se căsătoresc; şi tre
buie să treacă pe aici 
pentru eliberarea certi
ficatului prenupţial, cei
lalţi nu ne prea trec pra_ 
gul.

Legat de educaţia sa
nitară, o parte importan_ 
tă a activităţii cadrelor 
medicale de aici este de

pistarea şi prevenirea can
cerului genito-mamar şi 
a bolilor cu transmitere 
sexuală, implicit SIDA. 
„Pentru rezultate mai 
bune în activitatea noas. 
tră — preciza dr. Ştefan
— vom colabora cu sec
ţiile de ginecologie, uro
logie şi endocrinologie".

Se recunoaşte că în 
prezent cei care se că
sătoresc şi se prezintă 
aici pentru certificatele 
prenupţiale sunt „plim- 

’ baţi" prea mult pentru 
analize şi chitanţe prin 
policlinică. Există inten
ţia reducerii totale a a- 
cestor drumuri, în sen
sul că se vor achita aici, 
pe loc, taxele necesare e. 
liberării certificatului; la 
fel, începând cu luna fe
bruarie, produsele anti
concepţionale se vor eli
bera tot aici (este şi ca

zul, mai ales că persona
lul mediu avea, după 
cum am văzut, timp su
ficient şi pentru... pauză).

„Ce aţi dori să trans
miteţi celor care citesc 
aceste rânduri ?“. Notăm 
răspunsul dr. Secoşan: 
„Ii asigurăm de confiden
ţialitatea a ceea ce se dis
cută aici. Noi le dăm sfa
turi legate de sexologie, 
indiferent că persoanele 
care ni le cer sunt căsă
torite ori nu. Avem rolul 
şi buna intenţie cJe a-i a- 
juta, nu de' a-i stigrtiati- 
za. Este bine ştiut că-i 
mai indicată o metodă - 
contraceptivă decât un a. 
vort, că întreruperea 
cursului sarcinii impli
că unele complicaţii. Ti
nerii nu sunt conştienţi 
despre urmările unui a- 
vort care este, de fapt, o 
mutilare. Ultimele cer
cetări în domeniu au des
coperit că şi sarcinile ca
re au survenit în cursul 
unui tratament anticon
cepţional pot fi păstrate, 
fără nici un risc. Religia 
consideră chiar o crimă 
întreruperea sarcinii, din 
primele ei ore de existen- - 
ţă, pe când contracepţia 
nu-i interzisă.

ESTERA ŞINA

uşor să suporţi în izo- . . ____r. ______, _..„
lare şi tăcere tristeţea, înţeles ca de fapt dna sunţ 0 frunză luată de 
decât bucuria. Pentru ln cauza nu. dorea o vânţ. Lor, femeilor sin- 
că bucuria e tumultuoa- prezentare „directă . Re- gure, le închinăm un 
să, 'se cere împărtăşită, ţinerea era data poate gdnd bun la început de 

Am primii mai de 0 anumită pudoare an> ;e dorim să aibă 
micit o scrisoare de la *n ceea ce priveşte via- puterea să-şi suporte 
o *doamnă divorţată, a ta personala. Cum fie- soarta. Ne-am bucura 
cărei unică raţiune de care. om are dreptul la dacă în singurătatea lor 
a exista sunt cei doi co- ? viaţa a sa intima, ar simţi că rubrica „Fe- 
pii. Tot ei reprezintă i~am respectat discreţia. mina“ le este aproape, 
bucuria mamei, căci Daca pe semnatara dacă prin intermediul ei
sunt cuminţi şi învaţă. acelei scrisori şi drama ar reuşi să realizeze un 
Aş fi. dorii să cunosc sa n-am cunoscut-o, ştiu dialog cu alte femei a- 
.mai bine povestea unei *n: schimb şi ştiţi şi dv, jiaie jn situaţii simila- 
vieţi trista, dar de- fie- stimate cititoare, atâtea re q singurătate îne
care dată când inten- cazuri de femei singure, părtăşită e mai puţin a- 
ţionam să stăm de vor- de mame care-şi cresc păsătoare. (V. ROMAN)

Fetele şl femeile din satele noastre pe lângă truda de a-şi gospodări 
casele, priceperea şi dragostea de frumos cu care-şi împodobesc locuinţele ori 
costumele populare, au şimenirea sfântă de a păstra datinile şi obiceiurile 
tradiţionale. Foto: PAVEL LAZA

Sfaturi practice
SUPLEŢEA MÂINILOR

Mâinile trebuie îngriji- Se strâng pumnii, apoi 
te. Pentru destindere şi se deschid brusc •  Ţi- 
menţinerea supleţei mâi- nând coatele pe masă, lă-
nilor, se recomandă : •  
Cu palma şi cu . degetele 
întinse, se execută din 
încheietură mişcări cir
culare. •  Se îndoaie vâr
furile degetelor până a- 
proape de încheietură •

săm mâinile să cadă din 
încheietură. Exerciţiile 
se asociază cu masaj, por
nind de la vârful dege
telor până la încheietu
ră, se ung cu cremă e- ' 
molientă, hidratantă.

VREŢI SA SLĂBIŢI 2—3 KG ?
înlocuiţi pâinea cu sa- ţituri mici, vă săturaţi cu 

o cantitate mai mică de 
mâncare. Un pahar de 
apă minerală, băut cu o 
jumătate de oră înaintea 
mesei, taie pofta de mân
care.

late de legume, în care 
puneţi suc de lămâie. 
Consumaţi iaurt şi brân
ză. Nu vă înfometaţi şi 
nu vă grăbiţi când 'mân
caţi. Mâncând cu înghi-

Retete culinare

ÎNTREŢINEREA OBIECTELOR DIN PIELE
•  Dacă o haină de pi©-- • tă •  încălţămintea se a- 

le îşi-pierde supleţea, se gără de petele lăsate de

Foto: ANTON SOCAClU

Antreu. Cantităţi : o ţe- 
lină, 2 morcovi, un păs- 
târnac, 2 mere, 300 gr 
maioneză. Se spală şi se 
curăţă foarte bine legume
le şi fructele, se dau pe ră- 
zătoarea mică. Se combină 
apoi cu maioneză, se a- 
şază pe un platou şi se 
servesc ca antreu.

Pişcot cu apă. Se frea
că puţin, într-un castron, 
4 gălbenuşe cu 250 g za
hăr farin; se adaugă, 
treptat, 4 linguri (6# ml) 
apă şi se freacă în con
tinuare până rezultă o 
cremă spumoasă, după ca
re punem 2—3 linguri de 
nuci tăiate (nu prea mă

runt, cu cuţitul) şi 200 
g făină. Dacă adăugăm 
nucile, scoatem tot atât 
din cantitatea de făină. 
Pentru aromă folosim coa
jă rasă, de lămâie sau 
două prafuri de vanilie. 
In final adăugăm, meste
când răsturnat, de jos în 
sus, uşor, pentru a nu se 
zdrobi, albuşele bătute 
spuma tare. Se coace în 
tavă unsă şi presărată cu 
făină, la cuptor la înce
put potrivit, apoi uşor 
mai moale, încercând cu 
o andrea subţire, care va 
Ieşi curată când pişcotul 
este copt.

freacă bine cu un tam
pon îmbibat în gliceri- 
nă •  Petele de grăsime 
de pe pielea naturală se 
şterg cu benzină sau neo- 
falină (sunt inflamabile !), 
încălzite pe baia de apă, 
cu focul stins. Se folo
seşte un tampon de va-

apa de ploaie, dând-o cu 
puţină ceară incoloră •  
Obiectele din piele de 
porc se întreţin cu un a- 
mestec de 2/3 alcool de 
20 de grade şi o treime 
glicerină. încălţămintea 
sezonului trecut se pune 
la păstrare, îmbrăcată-în 
ciorapi vechi din. nailon.

O n o m a s t ic i
Cum în perioada î l—17 ianuarie nu sunt 

onomastici pentru femei, adresăm urările noas
tre tuturor doamnelor (al căror nume Se regă
sesc în calendar, dar nu numai lor) dih Filia
la Hunedoara a Asociaţiei Femeilor Democrate 
din România. De asemenea, dnei Otilia Patko 
din Deva şi altor cititoare care şi-au exprimat, 
în aceste zile de început de an, simpatia faţă 
de rubrica „Femina".

Un număr foarte mare 
de studii, efectuate re
cent de cercetătorii fran_ 
cezi, evidenţiază posibi
litatea reducerii cu 40 la 
sută a riscului de a con
tracta un cancer de co
lon. Acest lucru este po
sibil recurgând la o ali
mentaţie bogată în fibre 
(cereale, fructe, legume) 
şi săracă în grăsimi ani-

N o i d e s c o p e r ir i 
p riv in d  c a n c e r u l

male. Descoperirea este
valoroasă. întrucât s-a Este foarte probabil ca 
constatat că această ma- între cancerul de vezică 
ladie se află pe primele şi produse chimice (orto- 
locuri în „topul" decese- luduina şi grupa deriva- 
lor datorate cancerului. ţilor anilinei) să existe o

legătură. S-a ajuns la a- 
ceastă concluzie deoare
ce riscurile de îmbolnăvi
re sunt de 6,5 ori mai 
mari în cazul celor care 
lucrează pentru produce
rea vopselelor, cauciucu
lui, anumitor medicamen
te şi pesticide, unde a- 
ceste substanţe sunt pre
zente.

_|

■— Ascultă Ioane, de Soţul: Dragă, mă duc
ce te-ai despărţit de să beau în sănătatea ta.
prietenul tău, tocmai Ia
început de an ? — Cum se mai simte

— Pentru că a pre- soţul tău ? — îşi în-
gătit de Sfântui Ion o treabă ' d doamnă prie-
sumedenie de cântece tena.
pornografice. — Nu prea bine. Toa-

— Dar ţi le-a cântat tă ziua stă în baie şi
cumva 7 pescuieşte.

— Nu, mi Ie-a fiu- — Păi n-ar trebui să
ierat. chemi de urgenţă uri

•jir , psihiatru ?
Soţia : Nae, şi azi când — Şi eu m-am gândit

e ziua mea, te duci la. Ia asta, dar aşa de mult
bufet ? îmi plac peştii...

4 ■
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A c e e a ş i  d o r i n ţ ă  d e  

a f i r m a r e
Vacanţa de iarnă e 

mult aşteptată de copii. 
Dar nu-s toţi norocoşi să 
aibă o familie care să 
se ocupe de ei şi să se 
gândească la ei de săr
bători. Pentru o parte 
dintre cei aflaţi in această 
situaţie, între 27 decem
brie 1994 — 2 ianuarie 
1995, Fundaţia Komâno- 

1 Maghiară „Ffumanitatea" 
\ a organizat o tabără la 
1 Piispokszlâgy (Ungaria). 
? Majoritatea copiilor din 
I ţara gazdă provenea din 
i orfelinate sau din fami- 
l Iii cu slabe posibilităţi 
1 materiale. Cât despre pas- 
ţ peţi, grupul de tineri ma- 
i ghiari din Komârno (Sio. 
J vacia) şi cel din Deva 
\ nu se încadrau in aceste 
7 categorii. Diferenţele so- 

. ) ciale însă nu i-ail împie- 
1 dicat pe copiii din cele 
7 3 ţâri' şă lege prietenii
ţ frumoase.
i Printre cei care se o-
1 cupau de grupurile de 
t copii — foarte mulţi ti- 
( neri. Cu o parte dintre 
t ei am stat de vorbă. Do- 
I ream să ştiu cum au a- 
\ juns să se implice în ac-, 
l ţiunile acestei fundaţii. 
? Dar mă interesa să aflu 
\ şi ce planuri de viitor au 
4 tineri din alte ţări, cum 
} consideră, ei că se pot rea- 
1 liza după terminarea stu- 
4 diilor.
\ BARI GIZELLA, 20 de
1 ani, studentă (Ungaria) :
) „Când am terminat liceul, 
1 am primit un post de su- 
( plinitor necalificat la o 
l şcoală- din Soshartyan. 
V Pentru că i-a plăcut con- 
ţ ducerii şcolii cum mă o- 
i cupam de elevii mei, mi 
' s-a propus să însoţesc un 
y grup de copii de la orfe- 
l linatul din localitate în- 
/ tr-o tabără a fundaţiei. 
1 La inceput am vrut să de- 
î vin actriţă. Am optat pen- 
< tru o facultate cu profil 
 ̂ socio-cultural, ca după ab- 

solvire să pot organiza ac- 
1. tivităţi în case de cultu- 
i- ră sau cămine culturale.
/ Seamănă cu actoria. Da- 
J că reuşesc să termin," în. 
1 să, mai încerc să dau la 
\ facultatea de . teatru". ,
\ SZABO MIKLOS, 17 
\ ani, elev (Ungaria): „A- 
\  cum 2 ani, când am ple- 
4 cat în excursie în Ardeal, 
ţ unul dintre conducătorii 
i fundaţiei l-a rugat pe di. 
i rectorul liceului unde în- 

văţ să propună pe cine
va care să scrie şi un ar.

ticol. Cum tatăl meu e 
ziarist şi eu am rezultate 
bune la învăţătură, arft 
fost trimis eu. Doresc să 
urmez facultatea de filo
logie, secţia maghiară- 
germană. Din câte ştiu 
eu, facultatea este greu 
de terminat, dar după a- 
ceea cred că am şanse 
de afirmare".

VASS HAJNALKA, 24 
de ani, studentă (Unga
ria): „In vară am par
ticipat prima dată la o 
astfel de tabăra. Pentru 
că directorul ei,- care mi-a 
fost profesor, avea nevo
ie de conducători de gru- 

: pă, mi-a propus mie acest 
lucru. Intenţionez să con
tinui pentru că îmi plac 
copiii. Deocamdată învăţ 
gratuit 1̂  filologie, sec
ţia germană. S-ar putea 
să se introducă o taxă şi 
atunci va fi mai greu. Dar 
voi termina oricum. La 
noi doar din 1989 a luat 
amploare studierea lim
bilor străine în şcoli şi 
se caută cadre didactice 
de "specialitate".

SVAKBA FERENC, 19 
ani, elev (Slovacia) :
„Fiind cei mai mare, sunt 
considerat conducătorul 
grupului din Komârno. 
Sunt elev în clasa a XII- 
a la un liceu economic. 
Terminarea Iui, îmi va 
permite să lucrez ca cen
zor la o bancă. După ce 
voi'reuşi să strâng ceva 
bani, intenţionez să-mi 
deschid un bar".

DEMETEK BRlGlTTA, 
18 ani, elevă (Ungaria):
„Printre membrii fonda-' 
tori ai fundaţiei se numă
ră şi mama mea. Acum 
trei ani am fost prima da
tă în tabără ca- simplu 
participant, iar acum con
duc grupul de Copii din 
NagykSrSs. Vreau să ur
mez facultatea de comerţ 
exterior pentru a mă per
fecţiona la o a doua lim
bă străină. După ce voi 
stăpâni bute două limbi 
străine, pot da concurs 
pentru a deveni stewar
desă".

Chiar dacă cei cinci ti
neri optează pentru pro
fesii diferite, la toţi am 
remarcat aceeaşi dorinţă 
de afirmare. Dorinţă co
mună de altfel tuturor 
tinerilor, indiferent de 
limba în care îşi exprimă 
aspiraţiile.

FLORINA ROMAN, 
studentă

Rătăceam prin mările 
de frunze peste care că
deau sărutări tremurâv- 
de de stea... şi mă opream 
uneori să ascult plânsetul 
apelor adânc, nesfârşit. 
Toate ascundeau o taină 
pe care mintea mea de

•— •_ •— •_
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copil nu o putea desci
fra. Ştiam că, dincolo de 
freamătul nopţii pustiu şi 
„strein“ se înţepau
iacrimile unei iubiri ne
mărturisite. Când intr-o 
zi, o floare de tei mi-a 
căzut in palniă, parfumul 
ei sălbatic mi-a ars pen
tru câteva clipe pumnul, 
în care o strângeam. O 
priveam mută de uimire: 
părea a-mi 'spune ceva. 
Apoi am înţeles: era su
fletul Poetului, care mă 
chema pribeag, de depar
te. Atunci i-am ascultat 
pentru întâia oară gla
sul... gândurile lui se con

topeau ‘cu infinitele tă
ceri, peste care luceferii 
îşi revărsau lumina.

Eram acolo, atât de ă- 
proape de Poet. Nu, nu-l 
puteam zări, dar îl sim
ţeam în adierea vântului, 
în susurul izvorului, în 
şoaptele nopţii. O bucurie 
fără margini mă inundaser 
descoperisem un univers 
atât de aparte, răscolit 
de dor şi tristeţe, de iu
biri şi „aduceri aminte"... 
Eminescu a pătruns şi în 
sufletul meu. Acum, ni
meni riu-l va mai putea 
smulge de acolo. ăV—A 

VALERIA DOINA

„VISATORn“ Foto : GEZA SIMO 
Simeria

M etam orfoză
Lacul speranţei de viaţă,
In care gândeam să-mi înec 
Propriul EU,
A secat. A:,:'
Vara aridă mi-a spulberat - :\ ‘
Frunzele Irişilor în apele 
Râului din apropiere, *
Râul a secat şi el, ^
A devenit pârâu 
Şî a murit izvor.
Ploaia l-a făcut 
Ocean de durere.
Mare de lacrimi,
Să nu mai sece .- 
Niciodată.
Căutând întunericul
Vei fi uimit să găseşti LUMINA,
Căutând lumina -
Vei fi îngrozit să găseşti ÎNTUNERIC !

MONA JUŞCA

V i a ţ a  l a  c a p ă t u l  p u t e r i l o r

Viaţa. O noţiune în u- 
niversul cunoaştem a tu
turor' lucrurilor. Şi totuşi, 
viaţa este o noţiune spe
cială. Este cea mai dură 
încercare la care este su
pus omul, este o punte 
pe care începi să calci 
fără să-i vezi capătul o- 
pus.

In multitudinea tuturor 
lucrurilor, viaţa pare un 
simplu element. Dar în 
fond este „Simplitatea cea 
mai grea". Suntem . atât 
de diferiţi. Unii dintre 
noi duc o viaţă de: lux, 
alţii o Viaţă mizeră, ca
re pentru cei care .o au 
nu mai merită trăită,.
. De ce atâtea diferenţe ? 
De ce atât uşor pentru 
bogătaşi şi atât greu pen
tru săraci ? De ce. săraci 
şi de ce bogaţi?

Dacă ar fi să*“dăm o 
definiţie . pentru fiecare 
categorie de oameni a- 
mintită,' ea ar suna ast
fel. Bogaţii': oameni în
fometaţi dă putere, dori-

‘ tori de mai mult, Săracii :■ 
oameni înfometaţi, dori
tori de moarte. Cât de 
mult putem pătrunde în 
inimile lor pentru a ve
dea ce simte fiecare ?

Care rază solară le-ar 
putea lumina mintea des- 

3u-le pbate noichizâtfdi

’ gerată şi rănită până pes
te poate. Ce să facem cu 
copiii şi tinerii din fa
ţa bisericii ? Dar cu in
firmii neprefăcuţi ? Cine 
să le dea şi lor o şansă ? 
Măcar o ultimă şansă, la 
care ei încă mai spe
ră?

i REPORTER
porţi către orizonturi 

largi ? Desigufcă le vom 
oferi orizonturi diferite. 
Centru cei însetaţi de mâi 
mult voiri da orizonturi 
în alb şi negru, iar pen
tru câi însetaţi din lipsă 
de apă, înfometaţi, înfri.

. guraţi şi la capătul pute
rilor, vpm da orizonturi 
în culorile curcubeului. O 
Viaţă la capătul puteri
lor; o viaţă pe. muchie 

! de cuţit, o viaţă însân-

Avem politicieni, sa
vanţi,‘scriitori, oratori, di
rectori, medici, oameni de 
ştiinţă, artişti... Nu ui
taţi însă că avem şi să
răci, bolnavi incurabili, 
orfani, invalizi, cu toţii 
umblând în tăcerea nop
ţilor friguroase. ale ier
nii pe străzile întunecate 
ale Devei şL nu numai. 
„Să dăm o lume nouă 
.copiilor noştri !“ — spu
ne reclama de la TV.

Doar reclama. O spune 
ca noi, cei care o ascul
tăm... Dar până când să 
tăcem? Ce fac domnii 
din... ? Li s-au uscat min
ţile pentru a mai gândi 
şi la cei cu „inimile goa- 
ie" ? Cât de mult s-au 
gândit la, această, viaţă 
care acum e la capătul 
puterilor ? r t  ? ' ... .■

Să o căutăm, poate o 
vom găsi totuşi pe undeva 
sângerând şi 'plângând în 
urma războiului cu gr.etll 
pe care l-a pierdut.

Probabil o vom putea 
salva, iar după aceea, cu 
siguranţă vom putea spu_ 
ne : „Sa dam o şansă mâi 
bună vieţilor noastre!“ 
Acesta este doar un vis. 
Putem oare să ne gândim 
c-ar deveni în tr-o zi rea
litate ? Reflectaţi singuri 
şi vedeţi la ce . concluzie 
ajungeţi. Sau .mai bine 
zis la câte concluzii a- 
jungeţn

MERGEA ROXANA

Uile-aşa se joacă fata...

iTrmeâză un bou tur
neu mondial, cu o dura
tă de doi ani, fără între
rupere, care a fost mai 
apreciat decât preceden
tul. Cu toate acestea, al- 

• bumul nu a reuşit să e- 
galeze succesul lui Slippe- 
ry When Wet, .până in 
prezent cifra de vânzare 
fiind de 10 milioane e- 
xemplare. Titlul de stu
dio al albumului a -fost 
Sons of Beaches, schim
bat’ în New Jerşey din 
patriotism, Bon Jovi do
rind să aducă un elogiu 
oraşului care i-a adus 
consacrarea, deşi pe disc 
nu figurează nici o pie
să care să facă aluzie la 
acest lueru. ’

Primul single extras din 
album, Bad Medicine,. a- 
junge pe locul 17 în UK

(26. IX ’88), iar in SUA 
se menţine 2 săptămâni 
ca No 1 (19? 11. ’88).

„Jersey Syndicate Tour" 
începe în octombrie '88

Jovi cântă alături de gru
purile Kâtt şi Britny Fox 
In clasamentul de single 
final pe ’88, grupul figu
rează pe locul 10 cu pie

M U S IO  B O X

B O N  J O V I  ( V I I I )

in Europa, împreună cu 
grupul Helloween, apoi cu 
Lita Ford şi Craaft. Pe 
8, 9, 12 şi 13 decembrie, 
Bon Jovi cântă pe Wem- 
bley Arena, cu casa în
chisă. -Anul ’88 se înche_ 
le în Japonia, unde Bon

sa Bad Medicine.
La începutul lui '89, a- 

par pe piaţă două case
te video : Slippery When 
Wet (41 minute, cu vi-' 
deoclipurile pieselor de 
pe album) şi Tokyo Road 
Best (46 minute), cu sec

venţe din turneul ..japo
nez). Bon Jovi susţin noi 
concerte în Europa cu 
Alice Cooper, Great White 
şi Dan Reed NetWork. In 
paralel piesa Born To 
Be My baby ajunge pe 
locul III în SUA la 26. 
II. Pe 29 aprilie ’89, Jon 
Bon Jovi se căsătoreşte 
cu Dorothe.a Hurley, du
pă o prietenie de 10 ani.. 
Ceremonia a fost făcută 
în taină, la Graceland/ 
Las Vegas. La ea nu a 
participat nici un mem
bru al grupului, manage. 
rul Mc Ghee fiind anun
ţat de Jon' prin telefon.

Un alt extras pe single 
Pil Be There For You 
ajunge pe locul 18 în UK, 
la 1. 05 şi No 1 în SUA 
Ia 20 V. (Va urma)

HORI A SEBJNAN
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•* CUMPĂRĂRI.

* Vând apartament 
Camere, str. Minerului, 
86, ap, 30. tel. 613637.

•  Vând apartament 3 
camere, zonă eentralâ, <u 
îmbunătăţiri, preţ infor
mativ 18 000 DM sau lei, 
negociabil. Informaţii după 
ora 20. Deva, tel. 612798.

’ (5158)

•  Vând apartament. 2 
camere, decomandate, zo- 

3 nă centrală, gaz. Deva,
*bl bdul Decebafe fel, 8, ap.

71, sc. B.

(0092348)

•  Vând 21 ari t^en a. 
Tafeil la şoseaua naţională 
lângă satyl Leşnic. Tele
fon 393 — Tlia.

(5144)

•  Vând Dacia 1310, 1986,
2 000 000. Tel. 623651, o- 
rele 15—19

(5155)

•  Vând microbuz Mer
cedes Diesel, care conţine: 
aragaz, frigider, instalaţie 
pentru apă şi microbuz 
[Volkswagen, Microbuzul 
Mercedes se poate folosi 
pentru petrecerea conce- - 
diului la Mare, deoarece 
este dotat pentru aceasta. 
Relaţii la Haţeg, telefon

- 770086, familia Mărunţel.

(5172)

•  vând apartament trei 
camere, parter, îmbunătă
ţiri, posibilităţi privatiza
re. Telefon 721406.

(5088)

•  Vând. ladă şi vitrină 
frigorifică, chiuvetă inox, 
lăzi bere cu sticle. Tel. 
629968 şi 619526.

-;s (5146)

•  Vând societate co-, 
mercială SRL, decembrie 
1994, sau caut asociat1

, Telefon 621688.

(5140)

•  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1984, stare foarte 
bună. Relaţii la tel. 622736.

(5139)

•  Vând Dacia 1300, stare 
de funcţionare foarte bună. 
Relaţii la toi. 622736.

(5139)

•  Vând Tal bot utilitară 
transport 600 kg R.A.R. 
efectuat. Tel.' 624787.

■ \ E ; (5150)

•  Vând apartament 3 
camere, etaj I, 3 balcoane, 
92. mp, îmbunătăţiri," teL 
625174, Deva.

- 'V.' (5151)

•  Vând apartament trei
i camere, două camere, par

ter, zonă centrală pentru 
privatizare, cazan încălzi
re centrală,' gaz, automa
tic. Deva, tel. 618120, după 
ora 20. ..." (5157)

•  'Vând IMS — M 461. 
motor; Diesel şi remorca 
Orăştie. Informaţii' tele- 
fon 642086, după ora 15.

(5103)

(5159)

. •  Vând apartament 2 
camere, Ilia, str. Tudor 
Vladimireşcu. Relaţii .Să. 
cămaş, nr. 57, familia Măr- 
gineartţ. (5162)

• Vând teren intravilan 
Deva, str. Prelungire Vul
can. Telefon 620443.

(5164)

• Vând teren situat în 
Brad, lângă şoseaua Brad 
— Deva (str- Gura Ruzii).
Informaţii, ţel. 655230, ■ V -

(5165)

• S.C. AGROMEC S.A. 
ILIA organizează, 'la se
diul unităţii, licitaţie pen
tru vânzare tractoare şi

- maşini agricole, în * fie. 
care zi de vineri, ora 12, 
începând cu luna ianuarie 
până la vânzarea mijloa
celor fixe oferite prin 
listele afişate.

(6168)

•  Vând casă şi pământ 
arabil (2862 nip[), în satul 
Tustea, comuna Unirea, • 
zona Haţeg, judeţul Hu
nedoara, dozator Corne- 
lius 4 capete.- Deva, tel. 
G26018.

(5169)

• Vând microbuz Ford 
Tranzit cu vamă plătită. 
Vând sau închiriez rulotă 
din Germania, cu dotări! 
frigider, .aragaz, chiuvetă, 
dulap, 6 locuri dormit, preţ 
convenahil. Informaţii ţel. 
718313 sau restaurant 
Mikonos Hunedoara, str.
1 Mai. (5171) ̂

- # Vând casă, grădină,
grajd,; teren arabil, Dâiicu 
Mic, 76. Informaţii Orăş
tie, Morii. 7.  (2997) .

•  Vând Dacia 1310, preţ 
cotlyenabil, stare bună. 
Hunedoara, tel. 717069.

(3565)

•  Vând garsonieră, con-,
fort I, etaj 9, bloc A11, 
tel. 723795,' (3564) .

•  Vând camion marca
Saviem, 6,5 tone, fabricaţie 
’92, preţ negociabil, 9 mi
lioane. Tel. 724635. (3562)

•  Vând apartament - 4 
camere, 'Iaşi. Inforhi ţ̂iî 
Hunedoara, tel, 720464.

(3556)

-. . •  Vând fân 1000 kg. 
zona Mintia, informaţii, 
tel. 712181. (3558)

•  Vând dulap frigorific,
vitrină frigorifică, preţ 
convenabil, Hunedoara, 
Piaţa Eliberării, nr. 1, 
(Măcelărie), (3560)

•  Vând talon Dacia 1300.
Tel. 621384. (605186)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
| 3/20/618/1991 Cont 4072613110 B.C, Deva. Cod fiscal 
! 211.6827 Deva, Str. i Decembrie, 35 lud. Hunedoara, 
J Telefoane: 611275; 612157; 611269; 625904. Fâx: 618061.
| Consiliul de administraţie: Dumitru Gheonea - preşedinte, 
Minei Bodea, yirgjl Crişan, Tiberiu fstrate, Nicoiae Tîrcob 
• administrâforj. jntreaga răspundere pentru Conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Tiparul exeţutat la 
S C. „POLIDAVA” S.A. DEVA.

PIERDERI

•  Pierdut ..talon Dacia?
1300, nr. 3 HD 1328, pe 
numele Arapu Dorina. îl 
declar nul. (2996)

•  Pierdut set chei auto
şi yale. Găsitorului recom
pensă. Ţel. 625311, după 
ora 17. (5152)

•  Pierdut certificat .în
matriculare pentru socie
tatea comercială „Foto ur
gent _S.R/L.“ Deva, eliberat 
de Camera de Comerţ şi 
Industrie Deva. Se declară 
nul. - (5149)

'•  Pierdut legitimaţie. 
O.F.R. pe numele Teiuşan, 
Remus, eliberată de Inspec
toratul pentru Handicapaţi 
Deva. Sc dccjară nulă.

((5140)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Firmă român> 
germană angajează per
soană dinamică, pentru 
vânzare articole. pape- 
tărie şi piese auto, 
condiţii deosebite. Tri
miteţi cujriculum vitae, 
poză şi »tr. de telefon 
la căsuţa poştală 12--- 
229, Bucureşti. (3557)

•  Angajez barmani- 
ospătari. Relaţii zilnic, tel. 
728433, Hunedoara. (3563)

•  Mişu Luppa anunţă 
transport persoabe Slova
cia, 15 ianuarie,’ TurCia 
— 21 si 28 ianuarie/ Tel. 
612166 si 714352.

(5268)

« Angajăm (cu forme le-

Aţ-i iii»,
gale) menajeră/ Deva, tel. 
649269, (5473)

•  'An^aJĂm, ospătari. In
formaţii la tel, 617846, o- 
rele 8—19. (5156)

•  împrumuturi în lei
primiţi la Casa de amanet 
Simeria, zilnic 8—18. Tel. 
661721. (5109)

ÎNCHIRIERI ‘

•  S.C. Agromicia 
S.A. Veţel, localitatea 
Mintia, str. Luncii, nr. 
5, anunţă închirieri de 
mijloace auto şi spaţii 

.libere. Licitaţia va a- 
vea'loc în data de 13 
iamîarie 1995, orele 12 
şi în fiecare vineri din 
săptămână. - (5163)

... •  Caut spaţiu cU chirie 
pentru depozit en gros. 
Deva, telefon 624498.

' T (5115)

COMEMORĂRI

•  Au trecut 3 ani.; 
de la dureroasa despăr
ţire. de dragul nostru 
soţ, tată si bunic 
CORNEL GIURGIU 

Dumnezeu să-l odih
nească. Familia. (5161)

D E C E S E

•  Colegii da la S.G, 
Dacia Service S.A. Deva 
sunt alături de SimQna 
Badea/ la greaua pierdere 

. a tatălui
MIHUŢ ADAM !

şi transmit sincere con
doleanţe familiei îndoliate.

(0092*9)

COOPERATIVA DE CONSUM 
P U I I

, Scoate la licitc#i&, îgi baza Deciziei | 
! 2411393 CENTROCOOP, următoarele spa- ;
j ţii • :
j •  1 spaţiu cu profil de magazin mixt •! 
* 4 -consignaţie, în contract' de asociere \

2 ■ spaţii de prestări pentru popu- |
' Ittţie, cu utilaje adecvate, pentru croita- . 
I rie ,şi cojocărie " ’ J
j • !  spaţiu pentru secţia de momi- \
| mente funerare.

t
■ Documentaţiile şi informaţiile se ob- j 
; ţin de la coop. Pui, telefon 152 — Pui. ! 
j Taxa de participare la licitaţie este de\ 
j 10 000 lei, care se achită la casieria uni- j 
I tătii. }
I Licitaţia na avea loc în data de 25 ia- j

(605277) }

■ - r  IN ATENŢJA 
TUTUROR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

DIN JUDEŢUL HUNEDOARA, 
ARONDATE LA F.P.S- 

ŞI A REPREZENTANŢILOR A.G.A. 
în conformitate cil circulara nr. 6/30 dec. 

1994, emisa de F.PŞ. Bucureşti, în cursul lu
nii ianuarie 1995 societăţile comerciale cu ca
pital de stat vor elabora bQgetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 1995, care va fi aprobat în 
adunarea generală a acţionarilor.

Acest buget va avea în vedere un program 
special dc reducere a costurilor şi creştere a 
productivităţii muncii, astfel încât influenţele 
rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 
.15/1994, la valorile actualizate ale activelor 
imobilizate, calculate potrivit H.C. 500/1994, să 
nu conducă la creşterea costurilor şi respectiv 
a preţurilor faţă de anul 1994.

Totodată, A.G.A. va aproba programul de 
deplasări in străinătate în „anul 1995 al ma
nagerului general şi membrilor comitetului de 
conducere,> urmărindu-le eficienţa deplasări
lor, corelată cu un regim de ecopomisire al 
fondurilor valutare şi ăl bugetului de timp îd 
persoanelor respective. ' (4)
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S.C. SCORPION COMPANt S.R.L. [

HUNEDOARA j
Angajează j

— operator calculator (fefhei)
— secretară _
— manager - ■ »
— casieră • J

Relaţii suplimentare la sediul societâ- J 
ţii din str. C-tirt Bursan, nr. 1, Hune- j 
doăra. Tel, 71T439, între orele 8—T6. *

'■'•2 (605281) I

#  ROMANIAN 

AMERICAN

HUNGARIAN

JOINT VENTURE

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
EN GROS DIN ŢARA DE v

Îmbrăcăminte balotată import v e s t
Vă oferă:

•  baloţi nesortaţi: 350—'400 kg
•  sortimente de iarnă : saci de 10 kg
•  pungi dc colectare originală, nesărtate: 

5—15 kg.
-—Cantitatea minimă de vânzare: 100 kg. 

Informaţii: Cluj-Napoea, str. Memoran
dumului, pr. 1.

Telefon/fax : 064/194030, 116480 (luni— 
vineri: 8—16).

Orar depozit: satul Vlaha, luni—sâmbă
tă 9—16.

S.C.
prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, 

str. N, Bălcescu, nr. 1. telefon 647496:

ACORDĂ ÎMPRUMUTURI
IN LEI

CASA DE AMANET

nuane a.c.

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51* 54, 72 cin), cu şi fără teletext, te- 
locomandă. garanţie 3 ani;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius, 
Diamant, Sport (garanţie un an);
" •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc

tic". (garanţie un an);
•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri 

(produseră Satu Mâre); : l -
•  MAŞINI DE SPĂLAT ,.ALBA-LUX‘ şî 

„AUTOMATIC"' (garanţie un an);
•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE-PRODUSE electronice şi electro- 

casnîce : filtre cafea, râşniţc de cafea, mixere e- 
lecţrlce, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi
lere pe gaz, plite pe gaz. butelii aragaz etc. i

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI I 
. Produsele se vând j i  cu -■ i

PLATA IN RATE
în judeţele Hunedoara şl Alba.


