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Pentru Universitatea 
Deva s-a dat „unda verde"!

în cursul săptămânii 
trecute. Universitatea E- 
cologică Deva, desprinsă 
de Universitatea Ecolo
gică Bucureşti şi devenită 
Fundaţia „Ateneul Ro
mân", a fost vizitată de 

Comisia de specialitate din 
cadrul Consiliului Naţio
nal de Evaluare şi A. 
creditare Academică. Un 
mqment aşteptat cu strân- 
gepe de inimă de orice 

. instituie de învăţământ 
superior particulară din 
ţară. A fost verificată, cu 
acest prilej, la faţa lo- • 
cului, întreaga problema
tică ridicată de standar

dele necesare pentru func
ţionarea în bune condi- 
ţiuni a Unei instituţii de 
învăţământ superior.

— La ce concluzie s-a 
ajuns dtc conf. univ. dr. 
Sigismund Duma, prorec
tor al universităţii?

— Pentru Universitatea 
Ecologica Deva a fost 
dată „unda verde" de 
funcţionare. Nu vreau să 
fiu'lipsit de modestie, dar 
mi s_a comunicat că a- 
tunci când am înaintat 
dosarul la Consiliul Na
ţional de Evaluare şi A- 
creditare Academică am 
fost prea... modeşti faţă

de ceea ce au găsit dânşii 
aici. Menţionez că din 
start am beneficiat de 
un corp profesoral de 
înaltă ţinută academică. 
Membrii comisiei au fost 
impresionaţi de dotarea 
instituţiei, „de ţinuta a- 
cademicâ a prezentării 
cursurilor şi prestaţia 
foarte bună a studenţi- - 
lor", fapt consemnat în 
procesul verbal de consta
tare. Dacă legea prevede 
ca 30 la sută din perso
nalul didactic să fie 
alcătuit din profesori şi 
conferenţiari, la noi pro
porţia este de 50 la sută.

— Vă rugăm să men
ţionaţi câţiva dintre pro
fesorii cu o carte de vi
zită de Certă ţinută.

— Putem aminti pe 
dnii: prof. univ. dr. arii. 
Sandu Alexandru, recto
rul Institutului de Ar
hitectură Bucureşti, prof. 
univ.. dr. arh. Aurelian 
Trişcu, prof. univ. dr. 
Constantin Florescu, . la
ureat cu patru premii ale 
Academiei pentru mar
keting, prof. univ. dr. 
Nicolae Dardac, prof. 
univ. dr. Cocean Pom
pei (Cluj-Napoca), prof. 
univ. dr. Florin Căti-

neanu (Timişoara) ş.a. |  
De curând,. sub egida * 
noastră, a fost scoasă car- I 
tea „Managementul re- * 
surselor umane" sem-. 
nată de conf. dr. ing. ( 
Constantin Dumitrescu » 
(carte prefaţată de conf. I 
univ. dr. Sigismund Du- J 
ma — n.n.). |

— Care este situaţia I
dotării instituţiei? |

— Avem o dotare foarte I
bună. De acest lucru au J 
fost surprinşi şi mem- | 
brii comisiei de vizitare. » 
Laboratorul de informa- | 
tică cuprinde o reţea de « 
12 calculatoare IBM, le- I 
gate în reţea, care în- J 
corporează întreaga pro- |  
blematică legată de pro- J 
filul facultăţii. Laborato- > 
rul reuneşte şi o mini- 1 
bibliotecă de specialitate, | 
cu un număr corespunză- | 
tor însă de volume. Un * 
fond de carte de mare | 
valoare am primit de la * 
universităţile Oxford (An- I 
glia), Harward (SUA), ! 
editate după 1990, în I 
măsUră să ofere studen- J 
ţilor noştri informaţii la a 
zi în domeniu. I

MINEL BODEA I
. *

(Continuare în pag. a 2-a) |

CONFLICT LA 
SALUBRIZARE- 

VAGOANE
La secţia salubrizare 

— vagoane Simeria s-a 
declanşat un conflict de 
muncă între lucrătoa
rele de la această sec
ţie şi administraţie. 
Pentru clarificarea si- 
tMpţiei a fost invitat, la 
dezbateri, joi 2 mar
tie, inclusiv directorul 
SNCFR. ţdotivul con
flictului l-a reprezentat 
atribuirea secţiei salu
brizare — vagoane unui 
SRL din Sibiu. (G.P.)

Sâmbătă, 4 martie 
a.c. Sesizată încă în 
ziua precedentă, scă
derea de temperatură 
va continua. Aşadar, 
vremea se va răci tişor 
în toate regiunile ţării. 
Temporar cerul va fi 
noros şi, pe alocuri, 
sunt -posibile ploi slabe. 
La munte, în nordul 
ţării, trecător ploaia se 
va transforma în Iapo-‘ 
vită şi ninsoare. Tem
peraturile, la scara în
tregii ţări, nu vor mai 
depăşi, ziua, lţ>° C. In 
zilele următoare vreme 
asemănătoare, cu uşoare 
ameliorări spre sfârşi
tul intervalului.
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Meciuri de fotbal 
pe micul ecran

Conform programului stabilit de Liga Profesio-1 
nistă de Fotbal, până la 15 mai meciurile de fotbal! 
din Divizia Naţională se -vor transmite după cumi 
urmează: 21 martie: F.C- Argeş — Univ. Craiova (e- jî 
tapa a 21-a), 9 aprilie : Steaua —Univ. Craiova (et. 
a 23-a), 16 aprilie : Dinamo — Steaua (et. a 24 a), 7 J 
nUki: Univ. Craiova — Dinamo (et. a 27-a), 15 mai : |

* i Rapid — Steaua (ct. a 28-a). J
;< Ieri s-a disputat paţtida dintre Univ. Craiova — J 
f  F.C. Naţional care s-a închc iat cu scorul de 3—0. (S.C.). | 
|  ! 
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La un control de prevenire efectuat dc poliţia 
rutieră în municipiul Deva, autoturismul din imagine 
'a fost găsit fără revizia tehnică efectuată.

Foto : PAVEL LAZA

T R A N Z I Ţ I A
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După ce zeci de ani ne-ara confruntat cu exis- 
tehţa liderului unic, devenit un fel de semizeu roşu, 
libertatea dobândită în decembrie 1989 ne-a pus 
într-o situaţie cu totul nouă: proliferarea la scară 
largă a liderilor de tot felul. ,

Formarea partidelor politice (cu sprijin financiar 
de la banul public) a dus Ia apariţia liderilor de 
partid. Mulţi dintre ei sunt, desigur, persoane respec
tabile, cu idei şi programe, cu capacitate parlamen
tară sau de guvernare, dar tot mulţi sunt şi cei pro
movaţi de partiduleţe minore, fără semnificaţie pe 
eşichierul politic. Mai mult, există şi lideri care de 
dragul de a fi lideri şi-au creat ei înşişi „partide" 
efemere, care au durat doar cât campania electorală. 
Dar liderii au rămas...

Mişcarea sindicală a creat la rândul ei a doua 
categorie semnificativă de lideri. Desigur, şi aici e- 
xistă mulţi oameni serioşi, care se identifică cu sin
dicatul pe care-1 reprezintă şi se fac ecoul voinţei 
membrilor de sindicat care i-au ales. Dar există şi 
lideri care s-au îndepărtat de masa sindicaliştilor, 
şi-au asigurat prin statute şi regulamente sofisticate 
perpetuarea pe funcţii, au limuzine la scară şi „bă- 
digari", fac politică şi afaceri.

O sumedenie de asociaţii constituite pe. o puzde
rie de criterii au generat (să nu spunem „emanat") 
la rândul lor un număr mare de lideri, din care ma-' 
joritatea sunt sobri şi de bună credinţă. Dar sunt *şi 
lideri ai multor asociaţii „non profit" care... profită 
personal de funcţia lor .pentru a se afla în atenţia 

i vieţii publice româneşti.
Curios este faptul că, deşi se afirmă că in Ro

mânia încă nu există o clasă politică, de lideri nu 
ducem lipsă. Dimpotrivă, se pare că au depăşit nu
meric . fosta nomenclatură.

Şi cum ne aflăm In plină campanie electorală, 
nedeclarată oficial dar existentă în realitate,' ne în
trebăm cum se face că în sondajele de opinie tot 
preşedintele Iliescu deţine credibilitatea cea mai mare 
în rândul electoratului ? în spectrul politic se 
produc modificări însemnate: sciziuni, spargeri de 
coaliţii, regrupări dc forţe politice in coaliţii noi etc., 
dar un lider marcant, care să reprezinte o alternativă 
viabilă, încă nu apare.

Oare ce ne lipseşte ? Că lideri avem, slavă Dom
nului...

1STRATE TIBERIU
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La Dobra s-a constituit !

Fundaţia culturala „l.C. Stoica"!
Căminul cultural din fapte de cultură, să men- < 

Dobra a cunoscut joi ţină treaz fiorul tainic | 
după.masă o adevărată al tradiţiei culturale, \ 
revărsare umană, cum rar îmbogăţind.o permanent. I 
.s-a văzut într-o institu. Ca preşedinte al Fun- J 
ţia_.de cultură hunedo- daţiei a fost ales intmo-1 
reană în perioada de după sul preot Dumitru Popa,' 
revoluţie. Motivul l-a un entuziast şi fervent t 
constituit înfiinţarea Fun. animator al vieţii cultu. I 
daţiei „l.C. Stoica“, fapt rale dobrene. Preşedinte j 
de cultură care onorează de onoare a fost votat in \ 
această localitate cu bo- unanimitate de mulţime J 
gate şi trainice tradiţii di Ovidiu Munteanu, di- 
dc spiritualitate româ
nească, păstrată în timp 
de oameni deschişi fru
mosului, harnici şi dă
ruiţi. pământului, dar şi 
altor meserii care i-au 
ţinut în viaţă în vremuri 
bune şi mai ales în cele 
grele. Profesorul l.C. 
Stoica, a fost unul dintre 
marii fii ai satului, care, 
acum, îl recunoaşte şi îi 
înnobilează memoria, a- 
legându-l ca patron al

rectorul general al 
ROMTELECOM Hune
doara — Deva, fiu al co.
munei şi om de excepţie, 
dăruit unor idei nobile, 
atitudine dovedită în a- 
tâtea rânduri.

A urmat un spectacol 
aplaudat cu generozitate 
de întreaga comună do. 
ritoare de cultură, spec
tacol susţinut de ansam
blul folcloric „Crinul“ al 
ROMTELECOM Ilune-

unci instituţii de cultură, doara — Deva, o forma- I
f -  r ____ t - I  .  i i . . ___  x  l i  ”In fond, ce altceva este 
Fundaţia care îşi propune 
să aibă o viaţă lungă, 
marcată da mgmente care 
să însemne tot atâtea

ţie demnă de toată la
uda. In recital — cunos. 
cutul solist de muzică 
populară, Drăgan Mun
tean. (D.G., M.B.)

t

— Trebuia s-o ascult 
pe mama şi să nu mă 
mărit cu tine !

— Aşa te-a sfătuit? 
Biata femeie I Cât de 

' nedrept am fost cu ea!

-<■ Cu ce probleme se 
confruntă la ora actuală 
Poliţia municipiului Pe
troşani, dle David?

— Cu o stare infracţio
nală deosebită, în sensul 
numărului marc de infrac
ţiuni săvârşite. De altfel, 
cu cele 1010 infracţiuni' In 
1994, municipiul Petroşani 
este pe primul loc în ju
deţ.

— în ce domeniu sunt 
cele mai multe?

— Furturile ne creează 
multe probleme. Şi dacă
tot am vorbit dc '94. noroa-

Localitatea cu cele mai multe infracţiuni
pe 400 au fost numai în 
paguba avutului privat. 
Mă refer la spargeri de 
locuinţe, furturi de maşini 
şi din maşini.

— Dar despre cele din 
avutul public, ce putem 
spune ?

— Din cele 180 de ca
zuri, cele mai multe sunt 
furturile de metale din 
exploatările miniere. Va
loarea lor se ridică ]a circa

interviu cu dl. 
locotenent colonei 

IOAN DAVID, 
şeful Poliţiei muni
cipiului Petroşani '

I8f- milioane de lei. Numai 
de la E. M. Dâlja s-a 
furat o dată cupru în va
loare de. 320 010 de Iei.

Pe lângă faptul că s-au 
distrus si utilaje. Aici însă 
ar mai trebui spus şi alt
ceva. Faptul că Ia infrac
ţiunile de natură econo
mică am înregistrat 101 
cazuri. Şi, poate, nu ar fi 
lipsit de interes să sub
liniem că 31 au fost de 
luare şi dare de mită, 13 
delapidări, 20 de abuzuri 
şi neglijenţe in serviciu.

— Cu violenţa cam se 
stă Ia Petroşani?

— Violenţa este acasă 
la Petroşani.

— Argumente ?
— 2 omoruri, 3 tentative 

de omor, 9 vătămări cor
porale, 13 violuri, 52 tâl*

• hării. Mai trebuie?
. — Nu. Care ar fi cauzele?

— In primul rând consu
mul de alcool. Tâlharii, de 
exemplu, îşi recrutează do 
cele mai multe ori victi
mele în localuri.

A consemnat 
V ALENTIN NEAGU

(Continuare In pag, a 2-a)
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CUVÂNTUL LIBER j
;V̂ AVW'AWAY//'AVAW/’<VVVV// *V aVVVVVV̂WV

editat de
CASA DE PRESA ŞI EDITURĂ 

„CUVÂNTUL LIBERa DEVA
societate pe acţiuni cu capital privat 

înmatriculata la Begistrnl Comerţului Drfva, 
cu nr. J/20/018/1991. Cont: 4072813110 B.C.R. 

Deva. Cod fiscal: 2116827 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE î

Dumitru Gheonea
preşedinte (redactor şef)

Ţibcriu Istrate
vicepreşedinte (redactor' şef adjunct) j

Vlrgil Crişan !
| ■■ contabil şef

Minei Bodea 
Nicolae Tircob

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţbfi: Deva, 2700, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
judeţul Hunedoara. Telefoane: 611275, 612157, 
611269, 625904. Fax 618061.

Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA.

LANSASE DE CARTE

La Casa de cultură [ 
Jdin Haţeg a avut loc] 
i vineri, 3 martie a.c.,i 
î lansarea volumului de [ 
] poezie „Clepsidra al- ] 
jbastră", semnat de dna ] 
iValeria Chircu. Mani- ' 
[festarea a fost organi- 
[zată de casa de cultură
■ şi biblioteca din loca- 
S i i ta te. Cartea a fost! 
[prezentată de prof. Ste-] 
[luţa Rădoni. (M.B.)

TRACTOARE

Datele statistice exk* ] 
[tente relevă că agricul- i
■ torii particulari _ din [ 
[judeţul nostru deţin [ 
[peste 2200 de tractoare, j 
• în vreme ee societăţile ! 
[comerciale au rămas cu ] 
[mai puţin de 400 trac-[ 
■toare, deşi greul cam-1 
ipaniilor agricole trebuie I 
[să-l ducă tot unităţile cu ] 
[profil de mecanizare. 
;(N.T.)

9 9 '
(Urmare din pag. I)

—• Ce profil are în mo
mentul ăe faţă instituţia 
de învăţământ superior 
pe care o conduceţi ?

— Este vorba de Fa
cultatea de Management 
în Economia Turismului 
şi Comerţului Internaţio
nal. In perspectivă in
tenţionăm două speciali
zări clare: turism intern 
şi internaţional, comerţ şi 
afaceri economice inter
naţionale.'

— Dle conferenţiar, a- 
sopra instituţiei au pla
nat greutăţi, semne de 
întrebare, o bună peri
oadă de timp.

— Totul a fost în cum
pănă, de la început. în 
1990, primeam un fax de 
la instituţia mamă, să

l nu mai facem înscrieri

verde!44

întrucât pierdeau ei stu
denţii. Cu eforturi s-a 
intrat in legătură cu pro
fesorii. Dar până ia urmă 
a fost bine — „bulgărele 
de zăpadă" s-a rostogo
lit antrenând nume de 
prestigiu ale învăţămân
tului. superior românesc. 
S-a pus accentul pe ca
litatea procesului de în
văţământ, fapt pentru 
care, acum, când am fost 
recunoscuţi, ne bucurăm.

— Dle conferenţiar, bă
nuim că nu aţi fl ajuns 
aici daci nu aţi fl cre
zut în această instituţie 
al cărei mentor sunteţi.

— în orice lucru, dacă 
nu crezi, nu vei reuşi 
niciodată I

— într-adevăr, fără o 
investiţie de suflet, nu 
ai nici o şansă!

I

I •  Cuv. Ghcrasim de
* Ia Iordan; Sf. Mc. Pa- * 
|  vel şi ®Bli«B»{ ' ̂  I

î •  La 1821, pandurii I
1 lui Tudor Vladimirescu ;
* au ocupat oraşul Sla_ § 
|  tina; .
î • Au murit, la cu- | 
J tremurai din 4 martie 2 

1977, la Bucureşti: seri- |  
torii ALEXANDRU I_ *

2 VASIUC (n. 1933), VE- I 
I RONICA PORUMBAGU !
* (n. 1921), MIHAI GA- | 
|  FIŢA (n. 1923), SAVIN 1
* BRATU (n. 1925), cri- 
I ticul literar M1HAIL 
! PETROVEANU <n. 1923),
|  actorul TOMA OARA- 
J GIU <n. 1925):

( •  In 1991, a murit
I scriitorul ION LAN- J 
I cRANJAN (n. 1928); [

|  •  Soarele răsare la * 
J ora 8,49 şi apune la 18,87; I

* •  Au trecut 62 - de . 
|  zile din an; au rămas *
* 303.
I t
|  Duminică, 5 martie |

\*
\

»

I •  Sfinţitul Mc. Co. 
I non; Sf. Mc. Iraida;

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA 
(fosta Industria Cărnii), Piaţa Unirii 8 |

Monumentul eroilor din 
Simeria.

Foto: PAVEL LAZA

I
•V.

' Achiziţionează porumb boabe la preţul de 1 
| 200 lei/kg şi porumb ştluleţi Ia preţul de 166 î 
5 lei/kg. , |
1 Relaţii suplimentare la tel. 613322 sau * 
î 611760. <111} I
I __«

|  •  S-a născut, in 1920,
2 la Sebeş, poetul RADU
| STANCA (m. 1982);
* . . . .
1 •  A murit, in 1955, |
! scriitoarea HORTENSIA j 
( PAPADAT-BENGESCU |  
j (n, 1867).

|  Luni, 6 martie

2 •  Sf. 42 Mucenici din 
|  Amoreea; Sf. Eufrosin.
* (începutul Postului 
|  mare);

j •  In 1897 se dă Le_ I
1 gea repaosului în zilele *
2 de duminică şi sârbă- I 
I tori;

|  « A u  murit, in 1939, ) 
! ELIE (MIRON) GRIS- |  
|  TEA, patriarh al Ro_ | 
[mâniei (n. 1868); în > 
1 1957, filozoful CON- I 
ISTANTIN RADULESCU î
• MOTRU (n. 1868).I I

Localitatea cu cele mai multe infracţiuni
(Urmare din pag. 1)

«— Cine sunt infractorii?
— Majoritatea indivizi 

fără ocupaţie. Foarte mulţi 
tineri.

— Recidivişti?
— Cam 20 la sută. Dar 

să revenim la tineri. Este 
îngrijorător numărul mi
norilor infractori. In ulti
ma vreme aproape că s_a 
dublat,

— Care ar fl explicaţia?
— In Petroşani există un 

mare număr de copii a- 
bandonaţi, scăpaţi de sub 
Observaţia părinţilor, in
traţi In sfera de influenţă 
a unor infractori mai „bă
trâni"

— S-a vorbit fi se vor
beşte despre „intelectuali, 
zarea stării infracţionale". 
La dv. care este situaţia?

— Este un fenomen real, 
cu implicaţii greu de a- 
preciat la o primă vedere. 
La Petroşani numărul in

fractorilor cu studii supe
rioare a ajuns anul trecut 
Ia 38, faţă de numai 12 în 
1993. Dintre aceştia, cinci 
au fost directori

— Cu ce se ocupă acest 
soi de infractori ?

— Delapidări, neglijenţă 
. şi abuzuri în serviciu. .
» — Dle David, credem

că din discuţia noastră 
nu ar trebui să lipsească 
privatizaţii, ce ziceţi ?

— Aşa este. Concret însă, 
să spunem că în 1994, 22 
de patroni au fost trimişi 
în judecată.

— Dţ ce?
— In general este vorba 

de vânzarea produselor cu 
suprapreţ, nerespectarea 
adaosului comercial decla
rat şi introducerea de măr
furi fără documente le
gale.

—- Ţiganii vă fac pro
bleme ?

— Deosebite, n-am ce 
zice. Totuşi, 1Q la sută

din numărul total al in. 
fractorilor sunt ţigani. Fur
turile sunt „specialitatea" 
lor.

— Să revenim puţin la 
furturile de cabluri din 
cupru. Nu de altceva, dar 
este un fenomen care ar 
trebui să dea mai serios 
de gândit. Care sunt ca
uzele ?

— In primul rând lipsa 
de personal din Unităţi. 
Paza este constituită în 
mare majoritate din fe
mei. Or, acestea, când se
sizează ceva. Ie este frică 
şi să iasă din gheretă, dar 
să şk întreprindă ceva...

— Ca gardienii publici 
cum colaboraţi?

— In general bine, deşi 
sunt la început şi îşi mai 
depăşesc competenţa.

— Nu ani vorbit nimic 
despre circulaţia rutieră.

— Am avut şi avem pro
bleme. Infracţiunile Ia Le
gea circulaţiei au sporit

SAMBATA, 4 

MARTIE

T V R  1

7,00 Bună dimineaţa 
din Focşani!; 9,00 Ba 
dai Ba nul; 10,00 Re
întâlnire cu Blach 
Beauty (s); 10,30 Pas 
cu pas; 11,25 Ecranul; 
12,20 Cronograf ii; 12,40 

Cuvinte potrivite; 13,10 
1001 audiţii; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Turnul 
Babei; 18,45 Ma
pamond; 19,15 Teleen- 
ciclopedia; 20,00 Ac
tualităţi, meteo, sport; 
20.45L Columbo (s); 
22,15 Cântec întrerupt; 
23,05 Actualităţi; 23,20 
MTV: Euro Top 20.

TVR 2

8,00 întâlnirea de 
sâmbătă de la Cluj- 
Napoca; 13,00 Est me
ridian; 16,60 Desene 
animate; 16,30 Fiicele 
doctorului (s„ ep. 73); 
17,00 Spectacolul lumii 
văzut de loan Gri. 
gorescu; 17,30 Serata 
muzicală TV; 20.30 
Pariaţi pe campion! 
(cs); 21,00 TVM — Me
sager; 21,30 Memento 
cultural; 22,00 Săptă
mâna sportivă; 22,30 
Sânta Barbara (s„ cp. 
104); 2345 Interfe
renţe (r).

cu 25 Ia sută In 1994, faţă 
de 93. Numărul de 98 
spune mult.

— Au trecut două luni 
din "95. Ce putem spune 
despre ele ?

— In esenţă că se menţi
ne o stare infracţională 
deosebită. Totuşi, aici ar 
mai fi ceva de spus. Deşi 
in ansamblu am inrtgis- 
trat mai puţine infracţiuni 
cu violenţă, în două săp
tămâni am avut două o- 
riioruri, la Petrila' şi Pe
troşani. Pe lângă acest 
fapt, a crescut numărul 
infracţiunilor de natură 
economică. Nici nu s-au 
încheiat două luni din 
acest an şi am constatat 
8 delapidări, 4 luări de 
mită şi 6 cazuri de trafio 
de influenţă.

— Deci, cu lucrul, staţi 
bine.

— ©Har prea bine.
— Atunci s i aveţi aport
— Mulţumim. .* m * ^# * ^

D E V A S A T

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Reporter Tele 
7 (r); 10,30 Film serial: 
„Femeia fantastică" 
(r); 11,20 Film serial: 
Kung-Fu" (r); 12,10
Chestiunea zilei (r); 
13,10 Staruri- în con
cert: Michael Jackson; 
13,55 Videotexî; 18,00 
Desene anim i te: „Bat- 
man“; 18,25 Ciin viva;
18.30 Film documen
tar: „Portrete"; 19,00 
La est de vest; 20,00 
Film serial: „Renega
tul" — ep. 8; 20,50
Ţara nimănui; 20,55 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun...; 21,00 Ţelejur. 
nai (emisiunea de ştiri 
a televiziunii Tele 7 
abc din 3. 03. 1995);
21.30 Film serial: 
„Kitt" — ep. 13; 22,20 
Mitică; 22,25 Clip viva;
22.30 Chestiunea zi
lei; 23̂ )0 Cartea de 
citire; 23,35 Staruri 
în concert: Michael 
Jackson (partea a 
D-a); 0,10 Videoiext.

9,00 Teletext; -10,00 
Observator — „Antena 
1"; 11,00 „Noi". „O 
emisiune mereu tâ
nără"; 12,00 Film ar-, 
tistic. „Pumnul ne
gru"; 13,30 VVorldnet. 
Protejarea lupilor in 
rezervaţiile SUA.

DUMINICA, 5 

MARTIE

T V R  1

8,00 Bună dimineaţa);
9.00 Arlechine; 10,00 
Fantastica fam. Mel- 
lop (s); 10,30 Lumină 
din lumină; 11,30 Viaţa 
satului; 13,00 Melodii 
populare; 13,30 Atlas;
14.00 Actualităţi; 144» 
Poşta TV; 1^20 VI- 

deo.magazin; 17,50 Star 
Trek (s., ep. 65); 19,15 
Robingo (cs); 20,00 Ac
tualităţi, meteo; 20,45 
Morile de vânt ale za* 
ilar; 2240 Tragerea 
LOTO; 22,30 Actuali
tăţi; 22,45 MTV: Grea- 
test Uits; 23,15 Dumi
nica sportivă.

8,00 5 x 2. Magazin 
duminical de la Iaşi;
13.00 Dr. Qnînn (s/r):
14.00 Actualităţi* 14,10 
Secretul armei-.; 15,45 
Ritmuri muzicale; 16,80 

Desene animate; 16jM 
Fiicele doctorului (8);
17.00 Arena; 20)0» Ma
eştrii teatrului româ
nesc: Sanda Tema t
21.00 TVM — Mesa
ger; 21,30 Oraşe şi ci
vilizaţii (U); 22,00 Rit
muri muzicale; 22,15 
La puterea a doua;
23.00 Santa Barbara 
(s); 23,45 Cercul Mare 
din Moscova (II)-

D E V A S A T

9,00 Desene animate 
(r); 9,30 Film serial i 
Renegatul (r); 10,20
Film serial „Kiti" (r); 
11,10 Mitică (r); 114®
Chestiunea zilei W ; 
12,20 Staruri în cos. 
cert: Michael Jackson 
(r); 12,55 Videotext;
18.00 Desene animata:
„Hatman"; 18.25 CHp 
viva; 18,30 Film seriali 
„Alf" — ep. 9; 19,00
Interzis bărbaţilor;
20.00 Film serial: „Di
nastia" — ep. 12; 99JS6 
Doar o vorbă să-ţi mai 
spun.-; 21,00 Telejur
nal (emisiunea de ştiri 
a televiziunii Tele 9 
abc din 4. 03. 199»;
21,30 Film serial: „Ho
tei" — ep. 13; 2240
Clip viva; 22,30 Ches
tiunea zilei; 23,30 Car
tea de citire; 23,35 
Film serial: „Evada
tul" — ep. 9; 0,25 VI- 
deotext.

T V D E V A

9,00 Teletext; 10*09 
Observator — Antena 
1; 11,00 Desene ani
mat >. „Bambi"; 12,00 
Film artistic: „Primej
die la dramu mare" 1 
13,30 Worldnet. „IM fel 
jazz la rap".

T ” k



aram M â s m  m de idme mm
cu păşunile şi eu

Prin două scrisori pur- 
ând semnăturile a 17 
iersoana din municipiul 
Irăştie, printre care Si a. 
nintim pe dnii Ştefan Jo
ia, loan Muntean, Achim 
*ienar, Artur Schmidt, Eu- 
[en Lăzărescu şi alţii, sunt 
tduse In discuţie câteva 
jrobleme de o deosebită
Manuşătete privind, pe de 
• parte, starea Zootehniei 
n localitate, situaţia ton
tului pastoral din zonă, 
trecuta Şi» pe de alta, 
launele aduse culturilor a- 
ţricole prin păaunat aba- 
shr. Evident, nu von» intra 
1» toate detaliile, deşi şa- 
tuţionarea. acestor proble

me acute durează de peste 
trei ani de zile..

Dacă este îmbucurător 
faptul că se constată Un 
interes aparte pentru creş- 
terea numărului de ani

şunatului abuziv practicat 
până toamna târziu şi pri- 
mă var a devreme, inclusiv 
pe culturile agricole, se 
aduc mari datate produc
ţiei agricole, apreciindu-se

SCRISOARE COMENTATA

male, îndeosebi la specia 
ovine, devenind crescători 
şi proprietari mulţi lo
calnici sau oameni din 
împrejurimi care nu au in 
posesie pământ, aici in
tervine un măr al discor
diei Intre aceştia şi pro
prietarii de pământ — de 
păşuni, livadă, vie sau 
teren arabil. Datorită pă-

a
se

Demonstraţie în domeniul analizelor 

r de laborator

,
Nu de mult, la Spitalul nou din Uricani a avut 

loc un simpozion — demonstraţie practică pe aut*- 
analizator pentru biochimie, organizat de către firma 
turomedica, firmă cu capital integral italian. Siia- 
pozionul — demonstraţie a vizat promovarea produ
selor do mare performanţă In domeniul analizator de Ş 
laborator clinic, precum şi informarea specialiştilor 

r cu privire la noutăţile in acest domeniu.
I La acţiunile organizate la spitalul nou din Uri- 
| câni, au participat cadre medicale de la spitalele 
{Vulcan, Lupeni, Petroşani, Hunedoara, Petrila, Uri- 
7 câni etc.
I Până In prezent firma Euromedica a promovat pe 
|  piaţa hunedoreană două autoanalizatoare pentru bio- 
? chimie, precum şi o gamă largă de reactivi şi ma- 
J teriale cu multiple utilizări. (C. P.).

că aceasta este păgubită 
fa fiecare an cu circa 20 
ia sută, fără să fie luate 
măsuri de recuperare 
daunelor de la cei ce 
fac vinovaţi de 
situaţii. Desigur, această 
contradicţie între dorinţa 
de a creşte animate şi cea 
de a proteja culturile a- 
gricele au poate să dure
ze la infinit, impunându- 
se măsuri de conciliere, de 
«salvare a situaţiei, In 
spiritul prevederilor legi
lor fn vigoare. Tocmai în 
acest scop, semnatarii scri
sorilor s-au adresat in 
«MU multe rânduri consi
lierilor şi primăriei to
cate, solicitând câteva 
chestiuni concrete pri. 
viod: corelarea efective- 
ter totale de animate cu 
posibilităţile de asigurare 
a hranei acestora pe pă
şunile din raza munici
piului, stabilirea de a- 
menzi contravenţionale (ta
xe de obor) pentru cazu
rile de pagube aduse pro
prietarilor de pământ, în
fiinţarea unor grupe de 
pază pentru terenurile din 
perimetrul municipiului, 
care să fie autorizate de

Consiliul local, formarea 
unei singure turme de
ol care să cuprindă În
tregul efectiv pe care 11 
deţin crescătorii, stabilin. 
du-se un număr maxim 
admisibil pentru o fami
lie, stabilirea unui tec 
pentru obor şe.

Dincolo de aceste ce
reri cate merită si fie
discutate şi rezolvate cu 
cea mai mare atenţie, fără 
a tărăgăna te nesfârşit 
luarea măsurilor ce se 
impun, ai se pare oare
cum forţată propunerea de 
a se limita numărul de a* 
nimate (respectiv de ovi, 
ne) pe cart să te deţină a 
familie, chiar dacă nu 
posedă teren în raza mu
nicipiului. Din datele ce 
suiit prezentate, rezultă 
că acum situaţia efecti
vului existent este net in 
defavoarea proprietarilor 
de teren» care au de cir
ca 5—6 ori mai puţine 
oi decât crescătorii care 
nu deţin pământ in zonă.

Fiind un subiect de ten- 
siune şi de conflicte nu
meroase, considerăm că 
este bine să fie luată in 
dezbatere starea zooteh- 
niei, a fondului pastoral şi 
a daunelor aduse produc
ţiei agricole, numai ast
fel putând să fie stabilite 
măsurile necesare de co
rectare a anomaliilor şi de 
asigurare a unui climat 
normal de muncă şi de 
producţie.

NICOLAE TÎRCOB

Din drumul naţional De
va — Petroşani, in dreptul 
satului Ruşi se desprinde 
drumul către Ocolişu Mare. 
|> demnă de reţinut această 
ramificaţie pentru un vii- 
tcr foarte apropiat. CU ce 
sa îndrfeaptă pe acest drum 
spre Ocolişu Mare, va m. 
tâlni cam după 5 km de 
mers un şantier. N-ar fi 
ceva nou, şantierele fiin- 
du-i românului o prezen
ţă foarte familiară din- 

tn-un timp nu prea înde
părtat. Şantierul acesta 
Insă are o particularitate: 
la ora actuală este cea mai 
mare investiţie din judeţ a 
sectorului privat şi se 
numeşte Fabrica de Bioxid 
de Carbon şi Gheaţă Car
bonică Alimentară Ocoli
şu Mare. Investitor — S.G. 
ARG Chemysistems, socie- 
tate pe acţiuni cu capital 
privat. .

Primele informaţii de- 
r>re această investiţia le 
aveam în urmă cu un an. 
Le-am completat la faţa 
locului împreună cu di sing. 
Alfred Hatzinger — repre
zentantul beneficiarului in 
raporturile cu coristructo- 
rul. ; -/■■ ■■■■:.; r',

— Antreprenorul lucră
rii, ne spune domnia sa, 
este S.C. ICSH S.A. Sub- 
antreprenori sunt S.C. Elco 
S-A. pentru reţele electri
ce şi Telecomunistrucţia 
Bucureşti pentru reţelele 
de telecomunicaţii. Pro
iectanţii lucrării sunt i 
„Protom lmpex“ SRL Bu
cureşti pentru fabrică, iar 
pentru reţete — S.C. In. 
con“ SRL Deva. Furnizo
rul de utilaje este presti. 
gioasa firmă germană Buse 
An Lagenbau Gm.b.H.

— Domnule Hatzinger,
Când şi-a propus investito
rul să pună ia dispoziţia 
furnizorului frontul de lu
cru pentru montarea uti. 
laielor l  r

— Contractul cu construc
torul prevede data de 30 a- 
prilie. După această dată 
va „curge“ penalizarea de 
0,5 la sută din valoarea in
vestiţiei pentru fiecare zi 
de întârziere.

O abordare mai globală 
a acestei investiţii priva
te am realizat cu dl ing. 
Alexandru Narcis Barbu — 
preşedinte şi director ge
neral al S C. ARG Chemy
sistems SA.

această puritate se cunosc 
in-lume.-- -

După decembrie 1989 ză
cământul a trecut In ad
ministrarea Regiei Autono
me a Apelor Minerale — 
JtAAMin. Ia 1993 aceasta a 
organizat concursul o-
ferte pentru valorificarea 
zăcământului. S-au pre
zentat patru ofertanţi. Am 
câştigat noi, adică S.G. 
ARG Chemysistems S.A.

Obţinerea «avizelor nece
sare a eterat până in os-

mai
are an nume: 
cunoaşterea

— De unde, dle direc
tor general, curajul de a 
aborda acum in plină tran
ziţie o investiţie de ase
menea anvergură? O in
vestiţie de 7 miliarde lei 
înseamnă ceva, nu ?

— Am cunoscut proble
ma existenţei rezervelor de 
bioxid de carbon . de la 
Ocolişu Mare încă din 
1986 când am participat la 
deschiderea sondelor pen
tru a fi puse în stare de 
producţie, pentru măsura
rea presiunii şi debitelor. 
In 1988 s-a reactualizat, o* 
mologarea acestui zâcă. 
tnânt de bioxid de carbon.

— Sondele erau forate 
mai dinainte, nu ?

— Da, zăcământul era 
pus te evidenţă din 1958, 
cu ocazia unor sondaje pen
tru prospectarea de re
zerve de minereu de fier. 
S-a stabilit atunci că pu
ritatea gazului este de 98,5 
la şută. Puţine rezerve eu

tombrie 1994. Intre timp 
noi ne-am ales constructo
rul şl am Încheiat con
tractul cu furnizorul de 
utilaje. Utilajul furnizat de 
acesta va aduce produsul 
lichefiat la o puritate de 
99,95 la sută, adică la 
standardele cerute de pia
ţa Europei Occidentale şi 
internaţionale. Concomi
tent noi am făcut şi un 
studiu de piaţă.

Este nevoie foarte mare 
în ţar;, de bioxid de car
bon. In consecinţă noi 
am prevăzut punerea in 
funcţie a investiţiei la 30 
iunie anul acesta, cu linia 
de CO 2 lichefiat.

— Societatea care va
lorifică acest zăcământ cu
prinde şi capital străin 
sau numai românesc ?
. •— Capitalul este in în
tregime românesc, după 
cum, aşa cum am arătat, 
şi proiectarea este româ
nească. Am ţinut să sub-

DIRECŢIA DM TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA

PRECIZEAZĂ
începând cu date de i  martie 1995, con

form noului tarii de telecomunicaţii, abonaţii 
telefonici persoane fizice (de domicilia) care 
consumă lunar mai puţin de 150 impulsuri* 
vor plăti in continuare 15 lei împuls.

Abonaţii care vor depăşi 150 impulsuri
vor plăti tarife diferenţiate, In funcţie de gru
pa de consum în care se vor încadra, astfel t

De la 151 la 350 impulsuri/lună — 29 
le i/i mp.

De la 35ţ la 2000 impulsuri/lună — 30 
! lel/imp.

Peste 2000 impulsuri/lună — 35 lei/imp.
ATENŢIE
■  Dacă numărul total de Impulsuri de pe 

factură se Încadrează întru limitele (grupa) 0 
şi 150 impulsuri, toate impulsurile vor fi ta
xate cu valoarea de 15 lei ;

■  Dacă numărul total de impulsuri de p# 
factură se încadrează Intre Urnitele (grupai 
151—35o Impulsuri, toate Impulsurile vor H 
taxate cu valoarea de 20 ie i;

■  Dacă numărul total de impulsuri de pe 
factură se încadrează între limitele (grupa) 
351—2000 impulsuri, toate impulsurile vor fi 
taxate cu valoarea de 30 lei;

•  Dacă numărul total de impulsuri de pe 
factură se Încadrează in grapa de perie 2009 
impulsuri, toate impulsurile vor fi taxate cu 
valoarea de 35 lei. v

EXEMPLU: Un abonat realizează:
130 impulsuri/htnă (130 jr 15) valoare = 

1 950 lei, \
275 impulsuri/lună (275 x 20) valoare — 

5 50© iei. - "t
400 impulsuri /lună (400 x 30) valoare =  

12 000 lei.
2200 impulsuri /lună (2200 x 35) valoare — 

77 MO lei.
‘ CONDUCEREA •

-liniez acest fapt deoarece 
furnizorul nostru de utilaj 
tehnologie a fost foarte în
cântat de concepţia de 
-proiectare şi de calitatea 
proiectelor. Nu s-a impus 
nici o adaptare faţă de 
utilajele pe care firma Buse 
le fabrică. Aceasta ne-a şi 
permis să alocăm un timp 
scurt pentru montarea şi 
probele tehnologice ale uti
lajelor.

— Banca finanţatoare 
(BRCE) este asociată la 
realizarea investiţiei pentru 
valorificarea zăcământului . 
de la Ocolişu Mare ?

— NU. Ea doar finan- ; 
ţează proiectul.

— Dacă nu-i secret, dom- ■ 
nule director general, pe : 
ce profit se scontează Ca; 
Urinare a realizării acestor 
investiţii 7

— Nu putem avansa deo
camdată o cifră, dar afa
cerea Va fi profitabilă atât 
pentru noi, cât şi pentru 
economia naţională.

— Ce câştig vor avea 
din exploatarea zăcămân
tului oamenii din zonă ?

— Mai întâi locuri de 
muncă. Toată forţa de 
muncă folosită va fi re
crutată din zonă. Vom 
crea apoi posibilitatea ca 
satul Ocolişu Mare să se 
poată racorda la reţeaua de 
apă curentă, la cea de gaze 
naturale şi în viitor vom 
moderniza drumul de la 
şoseaua naţională până în 
sat.

— Ca unul care am atras 
pentru prima oară in urmă 
cu un an atenţia opiniei 
publice asupra intenţiei 
investiţionale ale S. 0. 
ARG Chemysistems S.A. 
vă doresc succes deplin în 
afaceri.

Vă mulţumesc — şi 
la 30 iunie vă vom invita, 
la şampania inaugurală. .

S-C.C.F. TIMIŞOARA SA.
ŞANTIER 34 LR DEVA 

Cu sediul în Deva, sfcr. Horea, ar. 12/14, 
telefon 625890 

Organizează prin
LICITAŢIE

închirierea de spaţiu pentru depozitare măr
furi, activităţi comerciale, autoservice etc., în 
localitatea Simbria (lângă APROTERRA, fostă 
Baza 20).

Informaţii, zilnic Intre orele 7,30-^15,30.

S.C. PAN1MEX S.R.L.
E V A  .. '

Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10 
Primeşte zilnic comenzi pentru produsele 

de cofetărie-patiserie, ocazii festive, tnmor-, 
mântări (colăcei şi parastase), prestări servi
cii — reparaţii şi montări utilaje frigorifice, 
industriale, casnice, reparaţii şi executări 
instalaţii electrice, măsurători prize pământ, 
industriale şi casnice. Telefon 624892.
; •; • ' (7302)

SOCIETATEA COMERCIALA V-C 
„CASIAL" S.A. DEVA 

ANOAJEAZA
pentru atelierul Ipsos Călan următorul perso
nal : "

— un şef manevră
— un manevrant
Informaţii se pot obţine de la Serviciul 

Organizare-personăl, la telefoanele: 613140; 
613141; int. 194; 195. (100)

i

SOCIETATE COMERCIALĂ 
Caută în DEVA spaţiu de depozitare, cu 

următoarele facilităţi i
— suprafaţa minimă 1000 mp ;
— acces foarte uşor tir;
— posibilităţi de manevră pentru un nu

măr mare de camioane.
Putem fi contactaţi la telefoanele: 614246, 

613445. - (607264)

s
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OCROTIT! NATURA

I Retezat (II)
Masivul Retezat s_a ridicat înain

te de era terţiară, fiind format din 
cristalinul autohton cu puternice intru, 
ziuni granitice, care au fost acoperite 
în partea sudică de calcare mezo- 
zoice. Acesta a fost înconjurat până- 
târziu, în neogen, de .golfuri de mare 
cu ţărmurile la 700—800 m. Clima 
subtropicală de atunci, dovedită de cer
cetările paleontologice, a înlesnit la 
poalei» muntelui apariţia unor plante pu
rurea verzi pe care, azi, nu le mai 
putem întâlni decât în bazinul’ medite
ranean, în estul Asiei sau pe coastele 
atlantice ale Americii de Nprd. Ur
mele unor plante de la sfârşitul ter
ţiarului (Pterocarya, Sequoiă, -Smilax, 
Taxodipm ş.a.) s.au descoperit în ză
cămintele de lignit din bazinul Petr07 
şani. Dispariţia acestei flore se da- 
toreşte perioadelor glaciare care au 
urmat în cuaternar ' Retezatul, ca şi 
Cafpaţii, ş_a acoperit de lâ 1500 m în 
sus cti zăpezi şi gheţari care au dăinuit- 
multe „■ zeci de mii' de ani. Acestei e- 
poci de prefaceri i se datoreşte relieful 
sălbatic şi frământat al muntelui.

In Retezat au fost identificate ur
mele celor mai mari gheţari din Car- 
paţi: Lăpuşnicul, rezultat în urma uni-

I . „Aproape 10 milioa. I

I* ne de oameni au pierit ■  
în încleştarea primu- |

f-lui război mondial şi ■  
alte 30 de milioane fac |

I hecatomba celei de-a a 
doua conflagraţii uni- |

I versale. Statisticile mi- |  
litare adună leşuri. Dar |

I sufletele? Fiecare vic_ I 
timă a visat şi a tru- I

Retezat. Valea Stânişoarei 1550 m.
Foto : T. IACOB

rii gheţarilor Peleaga şi Bucura, în lun
gime de vreo 8—10 km şi cu o grosime 
a gheţii de aprox. 200 m. La fel de 
mari erau şi gheţarii de circ: Bucu
ra, Custura, Judele ş.a., ce aveau su
prafeţe de aprox. 10 kmp, In urma a- 
cestor gheţari au rămas aproape 80 
de lacuri alpine, din care unele sunt 
cele măi mari ,din ţară: Bucura (2041 
rp altitudine), în suprafaţă de peste 10 
ha, cel mai întins din Carpaţi, Ză_ 
noaga (1973 m), de 9,5 ha, lacurile în
şirate pe Valea Bucurii (Ana, Lia, 
Viorica, Florica), Stânişoara de la “6- 
bârşia căii Nucşorului (1990 mj, Gale
şul (1980 m), de 4,5 ha, Tăul Mare din 
Valea Rea, Gemenele ş.a. Tot în 
Retezat şe află cel mai adânc lac alpin 
din ţară, Tăul negru (25 m), situat în re
zervaţia ştiinţifică a Parcului Naţional, 
la altitudinea de 2014 m, cu o suprafaţă 
de 7,5 ha. (Va urma).

Ing. IACOB TRAIAN, Orăştic
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PETRE BOTEZATU, 

filosof

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l  I

Maxime şi cugetări I j Unde nil există
Despre imaginaţie, inspiraţie

ORA

•... Imaginaţia este a- mijeşte o idee, iată," 
plicarea generalului la culmea. îngrămădirile I  
particular. de piatră şi cărămidă fac!

Immnnuel Kant zadarnice sforţări. C e| 
•  Omul nu poate fi edificiu egalează o Z 

decât , ceea ce este, nici gândire? Keops este mai|
nu poate să-şi imagineze mic decât Homer. Co- 

Montaigne o construcţie de var, de |

mai mult decât e 
stare.

în liseumui este maj pre_ |  
jos decât Juvena" ‘Nici)

•  In imaginaţie nu stânca, de fier şi de ci-1
pune ordine decât arta, ţăenţ nu preţuieşte cat I 
îndeosebi poezia. Nimic inspiraţia. I
mai oribil decât o ima. •  Imaginaţia omului* 
ginaţie fără gust. ca şi natura nu accep-1

J. W. Goethe tă goluri. «
•  O imaginaţie puter- •  Meditaţia este o în-l

nică este un atribut şuşire, inspiraţia este â 
necesar al marilor minţi, un talent. |

K.D. Uşinski •  Mulţi oameni pot ■
•  Imaginaţia n_ar fi să mediteze, dar puţini |

în stare să născocească sunt inspiraţi. i
atât de diverse contra- •  Inspiraţia este o in_ |  
dicţii câte există în suşire solitară. |
mod firesc în inima u- V. Hugo V
nei persoane. |-

La Rochefoucauld Selecţie de I
•  Un creier în care N. ZAMFIR I

I

Cât sunt pereţii de 
subţiri în blocurile fă
cute la „cincinal în 4 ani 
şi jumătate" o ştie toa
tă lumea... Nu trebuie să 
tragi cu urechea pentru 
a auzi gălăgia produsă 
în vecini. Era o seară 
liniştită, poate prea li
niştită, de aceea un geam 
spart mi s-a părut ca o 
explozie şi au urmat far
furii, cratiţe şl pahare, 
uşi trântite, cuvinte gre
le, spuse cu ură, înjură
turi şi ţipete.

Copiii şi-au lăsat Jo
cul şi au venit speriaţi 
să mă; întrebe:

— Mamă, ce se întâm
plă? Ne este frică I

— Vedeţi voi, dragii 
mei, când între doi oa
meni riu mai există iu. 
bire ei îşi întorc faţa 
de la Dumnezeu şi îi iau 
numele în deşert, între 
ei se înfiripă ura şi răz
bunarea şi războiul. Bu. 
nica voastră îmi spu
nea că atunci când soţul 
şi soţia se ceartă, Dia. 
voiul se bucură. Acesta 
este un război mio, dar 
în lume sunt războaie 
mult mai mari, toate 
însă siu ceva în comun : 
ucid sufletele şi iubi
rea, pentru că numai 
unde nu este dragoste 
poate fi' război!

I

I

I
INA DELEANU |

RÂSU* — PLÂNSU*
© — Auzi, dimineaţă şeful m-a făcut im- 

! becii bătrân !
— N-are dreptate, tu eşti încă tânăr I

I
I dit, a vărsat lacrimi şi ■  

a exultat de bucurie, a I

I iubit şi a urât, a mân- I 
gâiat idei şi s-a închi- I 

I  nat idealurilor... Toate I 
■  acestea cine le adună şi ■  
I  cum le socoteşte? Infi- I 
■  nitul simţurilor şi ne_ ■  
I mărginirea valorilor I 
■  desfid orice statistică. _ 
|  Nu vom şti vreodată | ,

I câtor minţi de geniu ■  
li s-a frânt zborul; eâ_ |  
tor talente li s_a curmat ■  
elanul, câtor devotaţi * 
ai binelui obştesc li s-a |

I întrerupt avântul. Pier- ■  
deri incomensurabile |  

|  şi irecuperabile!".
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REFLEC ŢIA , S Ă P T Ă M Â N II

O „înaintăm sigur spre o ţintă înspăi- 
; mârrtătoate, iar din fuga zilelor nu ne mflij 
; rămâne timp de Îndreptat ceva. Nici n-am şti 

î> cum"-.î

CU MARGARETA STERI AN

— pictor, scriitor, poet —■

© „Când nu c doar goană frenetică, cugetul (  
năpădit de buruiana gândurilor fără răspuns şi se 
roteşte în jurul axei sale, până se rupe arcul". .

. O „Oamenii scriu cărţi, minunate — Biblia n-ao 
scris-o tot ei ? —, fixează cu semne vraja nepieritoare 
a sunetelor. înscriu imagini, ce modelează spiritul, 0 
înalţă şi-l înfioară, chiar şi peste milenii; smulg tai
nele universului, atom cu atom, pregătind *cu clan ne
înfrânt, cu obstinaţie şi uluitoare credinţă drumurile 
viitorului". , /-

O „A pierde întâia dragoste este pentru O fe
meie a-şi pierde aureola sau e ea şi cum şi-ar îngropa 
întâiul născut: o suferinţă pustiitoare, nimicirea pentru 
vede a unui echilibru, indiferent de omul care le-ar fi 
provocat". , *

■ *
0  „Roagă:te sorţii să nu îndepărteze de la .tine; 

pe acei care iţi sunt aproape; regretul este otrava^ 
care nu Iasă nimic întreg şi, durerea pe care o Pri- 
cinuieşte este fără întoarcere...".

Selecţie de IL1E LEAHU

•  Judecătorul către in
culpat :

— Povestiţi-ne cum v-aţi 
omorât soacra!
. —- Păi, ca de obicei m-am 
trezit -devreme, m-am dus • 
la bucătărie să-mi ung o 
felie de pâine cu unt, dar 
fără să vreau am scăpat 
pe jos puţin unt. Exact în 
clipa aceea a intrat soa- 
cra-mca care fără să vrea 
a alunecat pe unt înţepân- 
du-se în cuţit. Şi tot aşa 
de 12 ori!...

-  © •?

— Nu vă supăraţi, sun
teţi mut? — îşi întreabă 
o domnişoară partenerul 
de dans.

— Da’ de Undei Dar de 
ce mă întrebaţi ?l

— Pentru că aş prefe
ra să-mi faceţi curte 
fără mâini!

-  O -

— Urât din partea ta că 
nu te-ai dus la înmormân
tarea soţiei vecinului,

— Mi_a fost ruşine, 
draga mea. M-a invitat 
la înmormântarea celor

lalte două răposate, Iar 
eu nu l-am invitat pe el 
niciodată!...

-  O -

Secretarele sunt de două 
feluri:,

1) Cele care spun di
rectorului: „Bună 'dimi
neaţa, domnule director!’’-?

2) Cele care spun' -di
rectorului : „E deja «fimte. 
neaţă, domnule diroeterPi.

-  O -

După mulţi ani, pacien
tul îl întâlneşte pe decto- 
rul ce-1 tratase odinioară.

— Când urmam trata
mentul dumneavoastră, 
mi-aţi spus că nu mai am 
de trăit decât cel - mult 
trei luni. M-am - adresat 
atunci altui doctor şi iată 
că mai trăiesc’ încă

— Probabil că te-am 
tratat greşit, răspunde 
calm doctorul.

— Ştii, Costică n.a” a- 
vut noroc nici cu o ne
vastă, nici cu alta. Prima 
i-a fugit...

— Şi a doua?
— A doua a rămas,..

Culese şi prelucrate 
de ILlE LEAHII

Microsioan?
ORIZONTAL: 1) Profesionist la ca

tegoria pană; 2) Pregătit pentru proba 
de disc —’ Scriitoare de coloare; 3) Fă
cută să se.ncingă uşor — Tip de stre
curătoare clasică; 4) * „Pastilă" clasică 
pentru un pui... de somn — Floricică din 
grădina satului; 5) Aflate la repartiţie! 
— Termen uzual al faptului împlinit ţ 
6) Alpinist la poalele muntelui vieţii •— 
Desert luat ca atare!; 7) Specialitatea
unor execuţii de tragere pe roată — Atra
ge atenţia în mod familiar; 8) In expec
tativă cu armele încărcate (pl) — Me

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10

2

3 ■
4 ■
5. J
6
7 ■
8 ■ j
9

10 i

seriaş de mare valoare; 9) Nestemată a 
liricii argheziene — Curse clasice pentru... 
pisici; 10) Plângere într.o situaţie gra
vă. i  'ţ V/v’V

VERTICAL i 1) Intrat în adoraţia 
părinţilor; 2) Un tip zdravăn la bătaie — 
A face unele forme de angajare; 3)
Ritmuri ce-aduc aşteptarea — Unitate o- 
bişnuită pentru masă ; 4) Cadre de spe
cialitate în materie — Remarcate cu 
noaptea-n cap; 5) Se lasă greu la cân
tare — Se uită la femei trecute; 6) Ţânc 
observat fără vârstă! — Post-seriptum la 
o scrisoare j. 7) Remarcabil în acţiuni e- 
locvente — Comunicare susţinută într- 
un cadru constructiv; 8) Serveşte o 
specialitate de cod — Membru cu puteri

depline 5 9) Asigură ~ asistenţă fiare
lor cu coarne— Negri... de supărarej 
10) Armă uşoară din arsenalul cuee« 
ritorilor.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„BENCIIETUIELI",

APĂRUT In ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

i) Reductibil; 2) edili — m iri; 
3) VE — INGA — UT; 4) ENOT — A- 
MARE ; 5)' R — CEAS — GIR; 6) ŞAH — 
PETE — A;.7) IVIRE — 4RET; 8) BE — 
— ALAI — l.U; 9) IRIS -  PANER; 10) 
LIMITATIVA, /
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Atentat împotriva Ini Fidel Castro?
Fidel Castro ar fi scă

pat ca prin miracol din- 
tr-un atentat organizat la 
21 aprilie 1994, în apro
pierea locuinţei sale de la 
Atabey, o suburbie a 
Havanei. După cum se 
scrip in revista america
nă ',,Vanity Fair“ de săp
tămâna trecută, cinci 
bărbaţi înarmaţi cil arme 
automate ar fi atacat je 
„Lider Maximo", pe când 
se întorcea acasă, distru- 
gându-i automobilul şi 
omorându-1 pe şofer, dar 
au fost ucişi la rându-le 
de agenţii de escortă» îna
inte de a-şi fi terminat 
misiunea. Revelaţiile, a- 
tribuite de ziarista Ann

Louise Bardach unor 
„surse demne de încre
dere", au fost dezmin
ţite categoric de Castro

„Au existat întotdeauna 
unii care au crezut că 
pot grăbi procesul na
tural al morţii sale, din 
eronata convingere că 
prin ea s-ar lichida re
voluţia", a spus Castro, 
în timpul unei recepţii 

la Ambasada britanică din 
capitala Cubei. „N-am 
nici cea mai mică ştire 
despre vreun atentat", a 
glumit bătrânul revolu
ţionar; „se vede trea
ba că sunt mai infor
maţi despre mine".

In Congresul SUA, în

tre timp, parlamentarii' 
conservatori, atât dintre 
republicani cât şi dintre 
democraţi, se pregătesc 
pentru „ultimul asalt" 
împotriva liderului cii- 

■>lţanez, strângând laţul 
sancţiunilor economice 
în încercarea de a-i 
accelera prăbuşirea. In 
fruntea campaAiei aflân- 
du-se Jesse Helms, pre
şedintele republican al 
Comisiei externe a Se
natului, care a prezentat 
un proiect de-lege, a- 
bundând în măsuri dras
tice, menite să reducă la 
zero relaţiile comerciale, 
şi aşa insignifiante, între 
SUA si Cuba. >

i
I \ „Decoratorii" 

de
treouri

Conexiuni stranii
S-a petrecut în „capi

tala canţonetei", la Na- 
poli, în după amiaza ' de 
8 februarie a.c. Trei mem
bri ai unei bande de spăr
gători coborâseră, dotaţi 
cu un ciocan pneumatic 
şi un generator electric 
alimentat de la un motor 
cu explozie, în canalele 
oraşului, pentru a săpa 
un tunel până la seiful 
sediului , napoletan al 
Băncii Cariplo. Ştiau prea 
bine că fumul benzinei, 
putea transforma acele

subterane îritr.o capca
nă mortală şi de aceea 
proiectaseră să lase des
chise câteva guri de 
aerisire. Dar în acea zi 
destinul a vrut ca, «•_ 
xact in zona băncii, desi
gur... la suprafaţă, să ss 
desfăşoare până searA 
târziu o manifestaţie a 
persoanelor fără locuinţă, 
ceea ce a determinat pre
zenţa unui număr sporit 
de poliţişti. Efectul di
rect ? Răufăcătorii s-au 
văzut siliţi, pentru a nu

fi descoperiţi, să ţină în
chise chepengurile şi 
să aştepte liniştirea lu
crurilor. Oxidai de carbon 
degajat de motorul gene
ratorului electric nu le-a 
mai lăsat însă nici o şan
să. Când, alertaţi de te
lefonul unui complice, pe 
care n-au reuşit să-l i- 
dentifice, carabinierii i-au 
descoperit şi -au încercat 
să-i salveze; era dejaprea 
târziu: la suprafaţă in-au 
mai fost scoase decât trei 
trupuri fără viaţă.
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înăsprirea legilor anticrimă
Un pachet' de legi im

potriva criminalităţii, vo- 
*tat pe 8 februarie de Ca
mera Reprezentanţilor, 
constituie un convingător 
indiciu privind direcţia 
în care acţionează noua' 
majoritate din Congres. 
Este vorba în primul 
rând de accelerarea exe

cuţiilor condamnaţilor la 
moarte, limitându-se la 2 
ani posibilitatea de amâ
nare a acestora. Apoi, 
deosebit de important 
pentru modul de desfăşu
rare a anchetelor, a fost 
aprobat şi proiectul .de 
lege prin care capătă va
labilitate în justiţie şi 
probele obţinute de poli

ţie în cursul unei per
cheziţii neautorizate. Prin 
cele două legi noi se 
restrânge drastic posibili-; 
tatea de a fi împiedicate 
condamnările sau execu
ţiile capitale pronunţate; 
împotriva unor criminali 
cu ajutorul chiţibuşurilor
avocăţeşti.

v Compania naţională 
•J de căi ferate daneze 
’ (DSB) a renunţat la 
'• prigoana împotriva: ail- 
• torilor de desene pe 
l pereţii şi ferestrele va- 

goanelor de cale ferată 
_ şi a decis să-i anga

jeze pentru a decora 
trenurile, relatează 
France Presse, citând 
surse, ale DSB.

DSB cheltuise în tre
cut 40 milioane coroa
ne (6,6 milioane do
lari) pentru a curaţi 
trenurile sale de „dese
nele” lucrate noaptea 
de „artişti", ’urmăriţi'de 
echipe speciale, şi defe
riţi justiţiei.;

„Strategia • noastră 
faţă de tineri nu este 
bună, şi am dorit să 
schimbăm metoda - în
cepând mai degrabă un

Î dialog cu ei in loc să-i 
combatem, fiindcă re
cunoaştem că fenome
nul graficienilor nu-este; 
efemer", a declarat pre
sei Neils Westergaard, 
de la secţia de trafic 
pentru periferie.

Uri vagon decorat de 
„artiştii plastici" va fi 
prezentat în luna fe 
bruarie la salonul in- 
ternaţional pentru pret- 
a-porter la Bella cen- 
tor din Copenhaga, şi 
va servi drept culise 
perrtru prezentarea mo- 
dei pentru tmeri fn 
sezonul 1995—96, a de
clarat DSB.
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iAL BANO -  MICHAEL i 

JACKSON: 2-6!
După ce a câştigat prima rundă — în cauză civi

lă — în procesul pentru plagiat intentat star-ului a- 
merican, Al Bano mai punctează o dată, de această 
dată sub aspect penal. Intr-adevăr, procuratura din 
Roma a ajuns la aceeaşi concluzie ca şi judecăto
rii primei secţiuni civile : Jackson cu al său „Will 
you be there" a copiat cântecul lui Carrisi, „Cigni 
di Balaka". Zilele trecute ministerul public, prin Pier 
Franco Bruno, titularul anchetei, l-a citat în justiţie 
pe Michael Jackson sub acuzaţia de a fi violat le
gea privind drepturile de autor, care pedepseşte „pe 
cine interpretează sau difuzează, cu sau fără varia- 
ţiuni sau adăugiri, o lucrare a altuia sau o com
poziţie muzicală".

Mega-starul va fi judecat, în această primăvară 
sau, mai probabil, la începutul toamnei. El riscă o 
amendă care poate merge de la 800 mii la 32 mili
oane lire italiene. El "nu a fost încă interogat, dar 
substitutul procuror a sechestrat câteva discuri cu 
„Will you be there", cântec care, după cum se ştie, 
apare pe albumul „Dangerous" şi ale cărui note vor 
răsuna din nou în sălile Palatului de Justiţie din 
Roma, căci proba decisivă va fi confruntarea din
tre cele două piese.

' Intre timp, se va judeca şi recursul primului 
proces pe care, dacă nu-1 câştigă, Michael Jackson va 
fi obligat să plătească 14 miliarde de lire (cca 10 
milioane de dolari), dar se afirmă în cercuri apro
piate Vedetei de peste ocean : Michael este serios 
preocupat de eventualitatea unei condamnări penale 
care, insignifiantă financiar, ar dăuna considerabil 
imaginii sale artistice.

Singuraticii
Atlanticului

Pe 8 februarie a.c„ a- 
tingând plaja insulelor 
Barbados, francezul Guy 
Delage, 42 ani, a trecut 
la capitolul „deja făcut" 
încă o ispravă imposibilă: 
traversarea Oceanului A- 
tlantic, de la Insulele Ca
pului Verde în Antile. A 
străbătut 4000 km în 55 
zile, înotând câte 10 ore 
din 24. Prilej de a re
memora câteva din per
formanţele „istorice" în 
domeniu :

•  1898. Prima traversare 
solitară a Atlanticului cu 
un vas cu pânze. Autorul, 
-canadianul Joshua Slo- 
cum, a plecat din Boston 
(SUA) în aprilie 1895 şi 
a ajuns la Newport (Ma
rea Britanie) în iunie 189Ş.

•  1933. Miticul „Rex" 
a plecat din Gibraltar, 
străbate 2181 mile în A- 
tlantic în 4 zile, 16 ore şi

15 minute şi îşi adjudecă 
„Panglica albastră".

•  1960. Sir Francis 
Chinchester, 60 ani, câş
tigă primul concurs trans
atlantic pentru solitari, 
in 4 zile.

•  1970. Arheologul Thor 
Heyerdahl — omul de pe 
Kon-Tiki, pleacă din Ma
roc cu o barcă din papi
rus,; Ra II, şi atinge insu
lele Barbados.

•  1980. In 72 zile şi 23 
ore, Gerard d’Aboville. 
traversează Atlanticul 
vâslind la bordul unei 

bărci insubmersibile, lungă
de 5,6 m: „Capitaine Go- 
ok“.

•  1992. Dwight Collins 
are nevoie de 41 zile 
pentru a ajunge din A- 
merica în Europa pe o 
barcă pusă în mişcare 
prin pedalare.

(

* 

*

Salariile revin 
în actualitate i

într-un comunicat sosit la redacţie, sub semnă
tura dlui Petru’ Vaidoş, preşedintele sindicatului „Si- 

' derurgistul" Hunedoara, se menţionează că „Sindica- 
tele „SIDERURGISTUL" Hunedoara, „VICTORIA" 
Călări, CONSTRUCTORUL I.G.S. Hunedoara, DREP
TATEA Termorep, „BLINDAJUL" Deva, afiliate Ia 
Federaţia Naţională a Producătorilor şi Prelucrători
lor de Metal din România „METAROM", reunind 
peste 21000 membri de sindicat, resping „Ordonanţa 
de urgenţă" pentru moderarea creşterii costurilor to
tale cu salariile în 1995.

Această ordonanţă blochează negocierile libere ale 
salariilor, provocând mari nemulţumiri în rândul salaria
ţilor, menţinând în continuare o scară ierarhică a 
salariilor nejustificată.

în anii 19'03 şi 1994, sindicatele au fost nevoite 
să lupte împotriva blocării negocierii-libere a sala
riilor* prin acţiuni de luptă sindicală: mitinguri, mau
suri de protest, greve, deplasarea la Bucureşti a tu
turor Consiliilor -de Conducere a sindicatelor din rhe-’ 
talurgie şi chiar blocarea zile in şir a Pieţei Victo
ria, în iunie 1994".

Pentru evitarea unor noi. convulsii sociale, se* mai 
arată în comunicat, sindicatele de mai sus susţin 
„scrisoarea deschisă" adresată Parlamentului Româ
niei de către F.N.S. METAROM. (C.P.)

Aşa arată str. „7 Noiembrie" din municipiul 
Deva, în urma lucrărilor de introducere a conductei 
de apă, începute în anul 1994.

Foto: PAVEL LAZA

IMCOMEX
SRL ARAD

Vă oferă en gros :

•  Făină albă — import.
■  Bl 80 — 450 lei/kg + TVA 

-vţ.-flfc 55 — 526 Iei/kg + TVA. ambalalhf
saci de 50 kg.

■  BL 55 — 700 lei/kg + TVA. ambalat tn 
pungi de 1—2 kg.

Informaţii si comenzi la tel. 057/281714; 
216431, zilnic intre orele 8—19. (3224815)
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FIRMA S.C. ELVILA SRL. DEVA

Reprezentant al firmei ITA ROMAN1A S.RJi. 
Satu, Mare.

Distribuitor autorizat al margarinei LINCO. 
Vinde din depozitul firmei produsele LINCO. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa

Ia tel. 054/620549.

R.A. ROMCEREAL HUNEDOARA — 
DEVA

Str. Ardealului, nr. 1

Angajează prin concurs

•  CONTABIL ŞEF
Condiţii: studii superioare economice eu 

o vechime în funcţii financiar-contâbile de mi
nim 8 ani.

Reiaţii suplimentare Ia telefon 611335.
(607287)



CUVÂNTUL LIBER

r ? m r i  PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI A -  SERIA L 1994-1995
ETAPA XVIII (sâmbătă, 4 martie)

Gloria Buzău — Rocar Buc. 
Selena Bacău — Bucovina Suceava 
Faur Buc. — Poiana Câmpina 
Flacăra Moreni — Callatis Mg. 
Partul C-ţa — Cetatea Tg.N. 
Metalul Plopeni — Dacia Piteşti 
Bada Brăila — F.C. Vâlcea 
14*0 Iaşi — Constant Galaţi 
Acord Focşani -~r Steaua Mizil

Dacia Brăila — Bucovina Suceava 
Lynx Iaşi — Poiana Cârapina 
Dacia Piteşti — Cetatea Tg. N. 
Callatis Mangalia — F.C. Vâlcea 
Flacăra Moreni — Constant Galaţi 
Metalul Plopeni — Steaua' Mizil 
Faur Buc. — Gloria Buzău 
Acord Focşani — Selena Bacău

Cetatea Tg. N. — Steaua Mizil 
Portul C-ţa — Gloria Buzău 
Met. Plopeni — Selena Bacău 
Faur Buc. — Lynx Iaşi 
Dacia Brăila — Acord Focşani

ETAPA XXIII (sâmbătă, 8 aprilie)

ETAPA XIX (sâmbătă, 11 martie)

Bucovina Sv. — Gloria Buzău 
lAiiana Câmpina — Selena Bacău 
Callatis Mang. — Faur Buc. 
Oacla Piteşti — Flacăra Moreni 
F. C. Vâlcea — Portul C-ţa 
Cetatea Tg. N. — Metalul Plopeni 
Constant Galaţi — Dacia Brăila 
Steaua Mizil —• Lynx laşi 
Rocar Buc.,— Acord Focşani

ETAPA XX (sâmbătă, 18 martie)

, -  Rocar Buc.
Buzău — Poiana Câmpina 

Acord Focşani — Bucovina Sv. 
Flaaăra Moreni — Cetatea Tg. N.- 
Callatis Mg. — Dacia Piteşti 
Metalul Piopeni — F.C. Vâlcea 
Portul Cdb *- Constant Galaţi 
Dacia Brăila — Steaua Mizil 
Psur Buc. — Selena Bacău

Constant Galaţi — Callatis Mang. 
F.C. Vâlcea — Dacia Piteşti 
Cetatea Tg.N. — Faur Buc. 
Steaua Mizil — Flacăra M. 
Bucovina Sv. — Portul C-ţa 
Bocar Buc. — Metalul Plopeni 
Poiana Câmpina — Dacia Brăila 
Selena Bacău — Lynx Iaşi 
Gloria Buzău — Acord Focşani

ETAPA XXVII (sâmbătă, 6 mal)

Poiana Câmpina — Callatis Mang. 
Bocar Buc. — Cetatea Tg.N. 
Bucovina Sv. — Dacia Piteşti 
Steaua Mizil — F. C. Vâlcea 
Constant Galaţi — Faur Buc. 
Selena Bacău — Flacăra Moreni 
Acord Focşani —- Portul C-ţa 
Gloria Buzău — Met. Plopeni 
Lynx Iaşi — Dacia Brăila

Flacăra Moreni — Lynx Iaşi ——
Callatis Mang. — Acord Focşani ----

ETAPA XXXI (miercuri, 31 mai)

Faur Buc. — Rocar Buc.
Lynx Iaşi — Callatis Mangalia 
Gloria Buzău — Cetatea Tg.N. 
Acord Focşani — Dacia Piteşti 
Selena Bacău — F. C. Vâlcea 
Poiana Câmpina — Constant GL 
Bucovina Sv. — Steaua Mizil 
Dacia Brăila — Flacăra Moreni 
Portul C-ţa — Metalul Plopeni

ETAPA XXVIII (sâmbătă, 13 mal)

ETAPA XXIV (sâmbătă, 15 aprilie)

Flacăra Moreni — Rocar Buc. 
Metalul Plopeni — Bucovina Sv. 
Portul Constanţa — Poiana O. 
Cetatea Tg.N. — F.C. Vâlcea 
Dacia Piteşti —• Constant Gl. 
Callatis Mangalia — Steaua Mz. 
Lynx Iaşi — Gloria Buzău 
Dacia Brăila —- Selena Bacău 
Faur Buc. — Acord Focşani

F.C. Vâlcea — Rocar Buc. 
Cetatea Tg.N. — Bucovina Sv. 
Dacia Piteşti — Poiana C.
Flacăra Moreni — Gloria Buzău 
Callatis Mang. — Selena Bc.
Faur Buc. — Dacia Brăila: 
Portul C-ţa — Lynx laşi 
Metalul Plopeni — Acord Focşani

ETAPA XXXII (sâmbătă, 10 iunie)

Rocar Buc. •— Bucovina Sv. • 
Steaua Mizil — Poiana Câmpina • 
F.C. Vâlcea — Gloria Buzău • 
Constant Galaţi 1— Selena Bacău • 
Met. Plopeni ^  Faur Buc.
Flacăra Moreni — Portul C-ţa 
Callatis Mang. — Dacia Brăila - • 
Dacia Piteşti — Lynx Iaşi 
Cetatea Tg. Neamţ — Acord Focşani

ETAPA XXXIII (miercuri, 14 iunie)

ETAPA XXIX (sâmbătă, 20 mai)

ETAPA XXV (miercuri, 19 aprilie)

ETAPA XXI (miercuri, 22 martie)

Cetatea Tg. N. ■ 
Selena Bacău 
Dacia Piteşti 
r .C . Vâlcea - i  
Steaua Mirii — 
Constant Galaţi 
Bocar Sus. —

J|V. «am*

PWana Câmpina

— Callatis Mang.
— Gloria Buzău 
• Faur Buc. 
Flacăra Meseni 
Portul C-ţa
— Met, Plopeni 
Denia Brăila 
Lynx Iaşi
— Acord Focşani

Rocar Buc. — Callatis Mang. 
Constant Galaţi — Cetatea Tg. N. 
Steaua Mizil — Dacia' Piteşti 
F,C. Vâlcea — Faur Buc. 
Bucovina Sv. — Flacăra Moreni 
Poiana Câmpina — Met. Plopeni 
Gloria Buzău — Dacia Brăila 
Acord Focşani — Lynx Iaşi 
Selena Bacău — Portul C-ţa

ETAPA XXVI (sâmbătă, 29 aprilie)

Dacia Piteşti — Rocar Buc. 
Callatis Mang. — Bucovina Sv. 
Flacăra Moreni — Poiana C.
F. C. Vâlcea — Constant Gl.

Gloria Buzău — Callatis Mang. 
Poiana Câmpina — Cetatea Tg. N. 
Selena Bacău — Dacia Piteşti 
Bucovina Sv. — F. C. Vâlcea 
Rocar Buc. — Constant Galaţi 
Steaua Mizil — Faur Buc.
Acord Focşani — Flacăra Moreni 
Dacia Brăila — Portul C-ţa 
Lynx Iaşi — Metalul Plopeni

Poiana Câmpina — Rocar Buc. 
Faur Buc. — Bucovina Sv. 
Perţul CLţa t-  Callatis Mang. 
Lynx laşi — Cetatea Tg. N. 
Dacia Brăila — Dacia Piteşti 
Acord Focşani — F. C. Vâlcea 
Gloria Buzău — Constant Galaţi 
Selena Bacău — Steaua Mizil 
Met. Plopeni — Flacăra, Moreni

&- * ETAPA XXII (sâmbătă, I aprilie)

Rertul C-ţa —• Rocar Buc. -----
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ETAPA XXX (sâmbătă, 27 mai)

Steaua Mizil — Rocar Buc. 
Constant Galaţi — Bucovina Sv. 
F.C. Vâlcea — Poiana C.
Dacia Piteşti — Gloria Buzău 
Cetatea Tg. N. — Selena Bacău 
Metalul Plopeni — Dacia Brăila 
Faur Buc. — Portul C-ţa

ETAPA XXXIV (sâmbătă, 17 iunie)

Bucovina Sv. — Poiana Câmpina 
Steaua Mizil — Gloria Buzău 
Rocar Buc. — Selena Bacău 
Flacăra Moreni — Faur Buc. 
Dacia Piteşti — Portul C-ţa 
Callatis Mang. — Metalul Plopeni 
Cetatea Tg.N. — Dacia Brăila' 
F. C. Vâlcea — Lynx Iaşi 
Constant Galaţi — Acord Focşani

A -  SERIA A ll-A, 1994-1995
ETAPA XVIII (sâmbătă, 4 martie)

C.F.R. Timişoara — Jiul Petroşani;- 
F.C. Corvinul — Unirea A.I. - -
Phoenix B.M. — Gaz Metan 
F. C. Bihor — Unirea Dej 
CS.M. Reşiţa — IELIF Craiova ■ 
Armătura Zalău — Poli. Timiş. ■ 
AS.A. Tg. M. — Metrom Braşov ■ 
I.C.I.M. Braşov — C.F.R Cluj 
Tractorul Braşov — Gloria Reşiţa

A.S.A. Tg.M .— Unirea A. I. 
I.C.I.M. Bv. — Gaz Metan 
Poli. Timişoara — IELIF Craiova 
Unirea Dej — Metrom Bv.
F.C. Bihor — C.F.R. Cluj 
Armătura Zalău — Gl. Reşiţa 
Phoenix B.M. — C.FJt. Timiş. 
Tractorul Bv. — F.C. Corvinul

ETAPA XXIII (sâmbătă, 8 aprilie)

IELIF Craiova — Gloria Reşiţa 
C.SM. Reşiţa — C.FJt. Timiş. 
Armătura Z. — F.C. Corvinul 
Phoenix B.M. — I.CJM. Bv. 
AS.A. Tg.M. — Tractorul Bv.

ETAPA XXVII (sâmbătă, 6 mai)

F.C. Bihor 
Unirea Dej

I.CJM. Bv.
- Tractorul Bv.

ETAPA XXXI (miercuri, 31 mai)

ETAPA XIX (sâmbătă, 11 martie)

Unirea A I. — C.F.R. Timişoara 
Gaz Metan — F.C. Corvinul 
Unirea Dej — Phoenix B.M. 
Poli; Timişoara — F.C. Bihor 
Metrom Bv. — CS.M. Reşiţa 
IELIF Craiova. — Armătura Zalău 
C.F.R. Cluj — AS.A. Tg. M. 
Gloria Reşiţa — I.C.I.M. Bv.
Jiul Petroşani — Tractorul Bv.

C.F.R. Cluj — Unirea Dej —
Metrom Bv. — Poli. Timişoara c:— 
IELIF Craiova — Phoenix B.M. — 
Gloria Reşiţa — F. C. Bihor — 
Unirea A. I. — C.S.M. Reşiţa ş s — 
Jiul Petroşani — Armătura —
Gaz Metan — A.S.A. Tg. M. — 
JAC, Corvinul -- I.C.I.M. Bv. —
CFR Timişoara — Tractorul Bv. —<

Gaz Metan — Unirea Dej 
Jiul Petroşani — IELIF Craiova 
Unirea A- L —; Poli. Timiş, .....; 
Gloria Reşiţa — Metrom Bv. 
C.F.R. Cluj ■— Phoenix B.M.
F.C. Corvinul — F.C. Bihor 
Tractorul Bv. — CS.M. Reşiţa 
C.F.R. Timiş. — Armătura Zalău 
I.GJ:M. Braşov — A.S.A. Tg.M.

Phoenix B. M. — Jiul Petroşani 
I.C.I.M. Braşov — Unirea Dej 
C.F.R. Timiş. — IELIF Craiova 
Tractorul Bv. — Poli. Timişoara 
F.C. Corvinul — Metrom Bv. 
Gaz Metan — C.FJt, Cluj 
Unirea A. I. — Gloria Reşiţa 
AS.A. Tg.M. — F.C, Bihor ■ 
C.S.M. Reşiţa — Armătura Zalău

ETAPA XXVIII (sâmbătă, 13 mai)

ETAPA XX (sâmbătă, 18 martie)

I.C.I.M. Bv. — Jiul Petroşani 
Tractorul Bv. — Unirea A. I. 
C.F.R. Timişoara — Gaz Metan 
F.C. Bihor — IELIF Craiova 
Unirea Dej — Poli Timişoara 
Armătura Zalău — Metrom Bv. 
CS.M. Reşiţa — C.F.R. -Cluj 
AS-A. Tg. M. — Gloria Reşiţa 
Phoenix B.M. — F.C. Corvinul

ETAPA XXIV (sâmbătă, 15 aprilie)

F.C. Bihor — Jiul Petroşani 
Armătura Zalău — Unirea A.I. 
CS.M. Reşiţa — Gaz Metan 
IELIF Craiova — Metrom Bv. 
Poli. Timişoara — C.F.R. Cluj 
Unirea Dej — Gloria Reşiţa 
I.C.I.M. Bv. >— C.F.R. Timişoara 
Phoenix B.M. —■ Tractorul Bv. 
A.S.A. Tg. M. — F.C. Corvinul

Metrom Bv. —, Jiul Petroşani 
IELIF Craiova — Unirea A.I. 
Poli. Timiş. — Gaz Metan Mediaş 
CF.R. Cluj —' Gloria Reşiţa 
F.C. Bihor — C.FJt. Timişoara 
Unirea Dej — F.C. Corvinul 
Phoenix B. M. — A.S.A. Tg. M. 
CS.M. Reşiţa — I.C.I.M. Braşov 
Armătura Zalău — Tractorul Bv.

ETAPA XXXII (sâmbătă, 16 iunie)

Jiul Petroşani >r- Unirea A. I. 
Gloria Reşiţa — Gaz Metan 
Metrom Bv. — CF.R. Timişoara 
C.F.R. Cluj — F.C. Corvinul 
Armătura Zalău — Phoenix B.M. 
F.C. Bihor — CSM. Reşiţa 
Unirea Dej — AS.A. Tg.M.
Poli. Timişoara — I.C.IM. Braşov 
IELIF Craiova — Tractorul Bv.

ETAPA XXXIII (miercuri, 14 iunie)

ETAPA XXIX (sâmbătă, 20 mai)

ETAFA XXV (miercuri, 19 aprilie)

ETAPA XXI (miercuri, 22 martie)

IELIF Craiova — Unirea Dej 
F.C. Corvinul — C.F.R. Timiş. 
Poli. Timiş. — Phoenix B.M. 
Metrom Bv. — F.C'. Bihor 
Gloria Reşiţa — C.S.M. Reşiţa 
C.F.R. Cluj — Armătura Z.
Jiul Petroşani — A.S.A. Tg. M. 
Unirea A.'ţ. — I.C.I.M. Bv. 
Gaz Metan — Tractorul Braşov

Jiul Petroşani — Unirea Dej 
C.F.R. Cluj — IELIF Craiova * 
Gloira Reşiţa — Poli. Timiş. 
Metrom Bv. — Phoenix B. M. 
Unirea A.I, — F.C. Bihor 
F. C. Corvinul — C.S.M. Reşiţa 
Gaz Metan — Armătura Zalău 
C.FJt. Timiş. — A.S.A. Tg.M. 
Tractorul Braşov — I.C.I.M. Bv.

ETAPA XXVI (sâmbătă, 29 aprilie)

ETAPA XXII (sâmbătă,-1 aprilie)

CS.M Reşiţa — Jiul Petroşani ----

Poli. Timiş. — Jiul Petroşani 
Unirea Dej — Unirea Â.I. 
F.C. Bihor — Gaz Metan M. 
Metrom Braşov — C.F.R. Cluj

C.F.R. Timiş. — Unirea Dej 
Gaz Metan — IELIF Craiova 
Unirea A. I. — Metrom Bv.
F.C. Corvinul — Poli. Timişoara 
Jiul Petroşani — C.F.R. Cluj 
Gloria Reşiţa — Phoenix B. M. 
Tractorul Bv. — F.C. Bihor 
A.S.A. Tg. M. — CS.M. Reşiţa 
ICIM Braşov — Armătura Z.

ETAPA XXX (sâmbătă, 27 mai)

Gloria Reşiţa — Jiul Petroşani 
CF.R. Cluj — Unirea A. I. 
Metrom Bv. — Gaz Metan Mediaş 
Poli. Timişoara — C.F.R. Timiş. 
IELIF Craiova — F.C. Corvinul 
Phoenix B.M. — GSM. Reşiţa 
Armătura Zalău — AS.A. Tg.M.

Gaz Metan — Jiul Petroşani 
Phoenix B. M. — Unirea A. I. 
CSM. Reşiţa — Unirea Dej 
I.C.I.M. Braşov — IELIF Craiova 
AS.A. Tg. M. 4- Poli. Timişoara 
Tractorul Bv. — Metrom Bv. 
C.F.R. Timiş. — C.F.R. Cluj 
F.C. Corvinul — Gloria Reşiţa 
Armătura Zalău — F.G. Bihor

ETAPA XXXIV (sâmbătă, 17 iunie)

Unirea A. I. — Gaz Metan' 
Gloria Reşiţa — C.F.R. Timişoara 
Jiul Petroşani — F.C. Corvinul
F. C, Bihor — Phoenix B.M.
Poli. Timişoara — CS.M. Reşiţa 
Unirea Dej — Armătura Zalău 
IELIF Craiova — AS.A. Tg.M. 
Metrom Bv. —- I.G.I.M. Braşov
G. F.R. Gluj — Tractorul Braşov
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B A N C A  R O M A N A  
P E N T R U
D E ZV O LTA R E  S ,A .

Oferă agenţilor economici:

■  CREDITE ÎN VALUTĂ
Pentru INVESTIŢII privind modernizarea, 

retehnblogizarea sau dezvoltarea de capacităţi 
de producţie, acordate din liniile de credite 
puse la dispoziţie de către organismele finan
ciare europene (B.E.R.D. şi B.E.Î) pentru socie
tăţile comerciale cu capital privat sau cele in 

*eurs de privatizare, A CĂROR PRODUCŢIE ES
TE DESTINATA EXPORTULUI, solicitanţii be
neficiază de facilităţi privind nivelul dobânzilor.

■  CREDITE IN VALUTĂ ŞI IN LEI
Pentru dezvoltarea sectorului privat din 

agricultură şi industria alimentară, acordate 
din linia de credit pusă la dispoziţie de Banca 
Mondială (B.I.RJO.), cu facilităţi însemnate pri
vind nivelul de dobândă.

CREDITE IN LEI

Pe termen scurt pentru ACTIVITATEA DE 
EXPORT, cu dobândă avantajoasă de 49 la sută 
in» an. Pot beneficia agenţii economici cu ac
tivitate de export indiferent de forma de 
proprietate.

Credite pe termen scurt pentru activitatea 
de aprovizionare, producţie, desfacere, cu do
bândă redusă. Pot beneficia agenţii economici 
indiferent de forma de proprietate.

Agenţii economici interesaţi sânt invitaţi 
să se adreseze unităţilor BĂNCII ROMANE 
PENTRU DEZVOLTARE din DEVA HUNE
DOARA, PETROŞANI, ORAŞTIE şi HATFG.
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S . C . „POLIDAVAMS . A. DEVA

V a o feră, în reg im  en gros, 
cu  p ro m p titu d in e , la ce le  m ai m ici preţuri 
şt d e  ca lita te  irep ro şab ilă , u rm ăto are le  
produse:

♦  B iscu iţi (în tr-o  gam ă so rtim en ta lă  
diversă);,

♦  E u g en ia  - D ivertis  - C rem  cu  a ro m e  
d e  b an an e , c io co la tă , p o rto ca le , căp şu n i;

C io co la tă  şi d u lc iu ri ( F e leacu -C lu j); 
Sţrcksuri, p as te  fă in o ase , târfei de

♦

♦
casă

♦  
♦  
♦

D ulciuri d e  im port;
B ău tu ri a lco o lice ;
H ârtie  am b a la j p en tru  îm p ach eta t. 

Relaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii, 
strada 22 Deeembrie, nr. 257v la telefoanele: 
054/520712 şi 62175Q; fax: 621159. ,

SOCIETATEA COMERCIALA „DEVIL"
DEVA

S.A.

Organizează Hcitaţie pentru închirierea ur
mătoarelor spaţii:

•  spaţiu comercial — 15 mp., în oraşul 
Simeria, str. Avram Iancu, nr. 13;

•  spaţiu industrial — 30,5 mp., situat pe 
platforma fost C.AP. Sîntandrei;

•  spaţiu industrial —- 50,0 mp., situat în 
comuna Lunca Cernii — centru.

J Relaţii suplimentare Ia sediul soeietăţii, 
I tel. 620509, Deva.
I licitaţia va avea Ioc In data de 14 martie 
\ 1995, ora 10. (7309)
V „
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j ÎN CURÂND j

î •  HUMA •  CIMENT J 
j ALB •  IPSOS •  CI- j 

j MENT •  VAR ”

ţ se vor găsi în De- I 
j va, str. Mlhai Emi- | 
* nescu. (fosta fabrică« 
( de mobilă), la pre- J 
| ţuri avantajoase.

I
(73i4):

I

I*
I*
I*
[
i

CONSILIUL LOCAL« 
AL COMUNEI j 

ILIA I

Scoate la 

LICITAŢIE 

PUBLICA

•  Clădirea graj-

I M

M ^ o M ,

ASIROM S.A. -
ÎN PAS CU CERINŢELE ECONOMIEI 

DE PIAŢA

Fidelă unei strategii proprii de dezvoltare a spiritului de prevedere 
şi economisire în rândul populaţiei, ASIROM S.A. oferă personalului aflat 
sub protecţia ASIGURĂRILOR DE VIAŢA, cât şi celor care vor încheia 
in viitor astfel de asigurări, pe lângă drepturile prevăzute în contractul 
de asigurare şi importante EXCEDENTE,

Astfel, pentru asigurările care expiră începând cu 1. 03. 1995, sumele 
asigurate, cuvenite în caz de expirare ori de deces, se majorează cu cote 
de excedent după cum urmează :

Durata
asigurării

Cofe de excedent Suma acordată Ia (009000 lei . 
sumă asigurată \ |

Expirată
%

Deces
% N Expirare Deces

4 80 80 1 800 000 1 800 000
5 95 95 1 950 000 1 950 000 -i

10 190 190 2 900 000 2 900 000
15 275 275 3 750 000 3 750 000
20 360 360 4 600 000 4 600 000

| dului comunal «fin J 
j satul Sîrbi, comuna j 
* Ilia, la data de 23. * 
j 03. 1995, ora 12. '■

I Informaţii la se- * 
j diul Primăriei 
| munei Ilia.

b
c o - |
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De asemenea, persoanele care au încheiate ţa ASIROM S.A. asigu
rări de viaţă, pe lângă excedentele mai sus menţionate, mai beneficiază 
de: y:?

, 0  participarea la tragerile lunare de amortizare;
•  despăgubiri in caz de accidente;
0 despăgubiri în caz de deces din accidente.
La calculul despăgubirilor din accidente (invaliditate sau deces) se ia 

în calcul suma asigurată  ̂ majorată de 6 ori. >
Aceste sume se acordă ori de câte ori apar aceste evenimente pe du

rata asigurării şi nu afectează suma de primit la expirare sau deces.
Asigurările de viaţă se încheie Ia suma minimă de 100 @00 lei, sau 

multiplul acesteia până la 100 milioane hă. , ■■■..:■
Pentru încheierea asigurărilor sau alte relaţii vă puteţi adresa agen

ţilor de asigurare, Sucursalei ASIROM din Deva, str. I. Creangă, bL 21* 
sau la filialele acesteia din Brad, Haţeg, Hunedoara, Orăştie, Petroşani şi 
Lupeni.

Î M W W W Z A W W W W ^W W V V W .V rt'W W W W V W V V V W V V W  W V W V W W M W 1

S.C. QUASAR ELECTR0 S.R.L.
Deva Bd.Decebal BI.R Tel/Fax 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
*  Televizoare co lor Megaviston ,

Goldstar, Samstmg.Phîlips
*  In s ta la ţii com plete  de sate lit
*  V ideop iayere  si v ideorecordere
*  Toată gam a de produse e lectrocasn ice

R o w a ti ta .P h i l ip s
*  A ra gaze S a m  U S (S a tu  M a re )
*  F rig idere s i con gelato are  Arctic
*  M aşin i de sp ă la t au to m ate  de C u g ir  şi

Daewoo

I

I

Cel mai mare 

distribuitor 

en gros din 

tară de
ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

IMPORT VEST

VA OFERĂ: #

I

S.C. „CONS — T0MMY‘‘ S.C.S.

Cu sediul in Hunedoara, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 1, te l 718645. .

PRODUCE ŞI VINDE:
•  Bolţari 300 mm x 240 mm x 200 mm — 

500 lei/buc.
•  Cărămidă 240 mm x  120 mm x 60 mm 

110 lei/buc.
PE BAZĂ DE COMANDĂ FERMĂ EXE

CUTA-:/.
•  Bolţari 240 mm x 240 mm x 200 mm — 

400 lei/ buc.
•  Dale — borduri, plăci mozaicate Ia di

mensiunile solicitate de client.
•  Garduri din profile metalice, porţi ga

raje, ferme şi alte confecţii metalice.
EXECUTĂ:
•  construcţii de orice natură
•  -izolaţii hidrofuge la blocuri 
0 zidării —- pavaje in piatră, 
în preţurile de mai sus este inclus T.V.A.

(130)
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baloţi nesortaţi: 350—400 kg., 
pungi de colectare originală, nesortate : 5— 
15 kg, cantitatea minimă de vânzare —. 
100 kg.

îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată în sortimente de sezon.

NOU! NOU! NOU

Îmbrăcăminte NOUĂ din import China :
0 treninguri şl bluze din bumbac.
0 bluze mătase.
La preţuri accesibile!

Informaţii: Cluj-Napoca, str. Memorandu
mului, nr. t. Telefon/Fax : 064 — 194036,
116480 (Iuni-vlneri: 8-16). Orar depozit: satul 
Vlaha, intre luni—sâmbătă, 9—16 (78)

*j s

Anunţă, pentru partenerii săi drt afaceri, 
precum şi pentru clienţi, intenţia de majorare 
a adaosului comercial cu 70 la sută.

Pentru VILA VENUS — vilă brevetat# W* 
4 stele — anunţăm, de asemenea, majorarea 
tarifului la 257 000 iei, conform Ordinului Mi
nisterului Turismului, nr. 216/19 dCc. 1994 (127)
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CUVÂNTUL LIBER

an ive r s a r i •
•  Astăzi „sărbătorim" 

’.recerea colegului nostru 
Braic Traian, din rândul 
oamenilor liberi, sub pa
pucul viitoarei sale soţii 
Adriana. .Casă Je piatra",

(7237)

?V.- VAN ZĂRI*
' '•<*' CUMPĂRĂRI

•  Vând rulota comer
cială, tip Sulonta, fabrica, 
pe 1991, ieftin. Deva, tel 
G16907, (7004)

•  Vând Saviem izoterm,
stare ireproşabilă, tel. 
G21445. (7132)

•  Vând casă in roşu, 
demisol, parter, etaj, Simc- 
ria, zonă centrală, Infor
maţii telefon 660639.

(7157)
•  Vând apartament trei

camere, îmbunătăţiri, ultra
central, etaj 10, preţ 13000 
mărci, negociabil. Deva, 
#18131. (7236)

0  Vând apartament 2 
camere, str. Scărişoara, bl. 
16. tel. 622882.

(7234)
•  Vând 10 tone fân, 

1 preţ convenabil. Telefon
613880; Deva.

(7233)
•  Vând casă, grădină, 

Leşnic, nr. 97. Informaţii
. familia ÂWam, nr. 40.

(7230)
•  Vând apartament 4

camere, sau.schimb cu 2, 
preţ convenabil. Simeria, 
tei. 669967. (7209)

•  Vând Fiat Kitmo 65, 
in 1979, neînmatriculat. 
Telefon 647372.

(7203) •
ţ— *-*-»* — *—*—*—. *— *—* — *—

•  V&nd maşini de 
cusut industriale. Tel. 
611258, orele 17—21.

(7204)

•  Vând scule tinichige-
rie, str. Stejarului, nr. 4, 
Viile Noi, zona Cetate, 
Deva. (7207)

•  Vând teren intravilan, 
in Cristur, suprafaţa 1800 
mp. Tel. 671613.

(7137)
•  Vând sfeclă furajeră. 

Telefon 668Î04.
(7243)

•  Vând casă cu livadă. 
AlmaşuSee, 107— 20 000 009 
lei (negociabil).

(7248)
•  Vând Ford Taunus 

Combi, 1975, înmatriculat, 
sau talon. Tel. 620205, în
tre orele 16—21.

(7196)
•  Vând cazan baie, pe

lemne şi gaz. Deva, str, 
Grigorescu, ni 14 A, tel. 
617266. (7194)

•  Vând autoturism Da-
i»ia 1300, neînmatriculat. 
Tel. 622972. (7193)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, ultra
central. etaj 4, multiple 
îmbunătăţiri, 13 000 900 lei, 
negociabil. Tel. 612798.

(7136)
•  Vând Seat Ibiza, fabri

caţie 1988, avariat, pentru 
piese de schimb, str. 
Mihai Em inescu, bl. 105. 
ar>. 3. $c. A. Deva.

(7128)
•  Vând casă, grădină, sat

f’izeşti - Băiţa, telefon 
628209. (7186)

•  Vând casă, Leşnic, sau 
schimb cu apartament trei 
camere, informaţii telefon 
617910, după ora 16.

(7197)
•  Vând urgent .casă, preţ 

convenabil si SRL pro
ducţie. Tel. 626392.

(7192)
•  Vând Peugeot 405 -  

SRI, 1989, 70 090. km, 9 900 
©M. Tei. 627238:

" -• (7228)

•  Vând pian vienez, coa
dă scurtă, placă bronz, 
Telefon 6i5275.

(7218)
•  Vând cavou la cimi

tirul Bej ân. Tel. 625295.
(7239)

•  Vând apartament 4 
camere, str. Mihai Em ines
cu, telefon 623066.

(7152)
•  Vând Ford Fiesta 1,6 

D, an 1986, casetofon 
Sharp, jenţi aluminiu, tel 
615027, seara.

(7146)
•  Vând fân natural, lu-

cernă şi otavă, 10 tone, 
preţ negociabil, Gurasada, 
119. (7217)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, ultracen
tral, telefon 622777, între 
orele 18—20. (7244)

•  Vând apartament trei 
camere, str. 22 Decembrie, 
telefon 624600.

(7245)
•  Vând apartament 2

camere, str. Bejan, bl. 
66, ap. 55, preţ 2 609 000, 
negociabil. (7216)

•  Vând ARO 244 D, an
fabricaţie 1991, stare foar
te bună, telefon 619348, 
după ora 16. (7020)

•  Vând bicicletă Moutain 
Bike, 18 viteze, nouă, ga
ranţie, tel. 724640.

(7249)
•  Vând societate co

mercială. Tel. 713730.
(7249)

•  Vând maşină suc, si
fon, completă, accesorii. 
Tel. 641996. (7246)

•  Vând Renault 10, în
matriculat, pentru piese 
schimb. Tel. 615797.

(7035)
•  Vând apartament trei 

camere, Deva, Eminescu, 
bl. 43, ap. 10.

(7227)
•  Vând maşină cusut

electrică şi cuptor elec
tric pentru pizza. Telefon 
617147. (70226)

•  Cumpăr talon Mer
cedes 290. Tel. 615304 si 
612841. (7225)

•  Cumpăr cutie viteze
VW Golf, pe motorină. Tel. 
730754. (7224)

•  Cumpăr garsonieră, 
exclus Micro 15, ofer 4 mi
lioane lei. Tel. 622129,

(7220)
•  Oier spre vânzare con

strucţie din lemn, cu pe
reţi interiori, exteriori şi 
tavan lambrisat, acoperiş 
din ţiglă (suprafaţă interi
oară 70 mp). Construcţia 
este realizată din panouri, 
cu posibilitatea de dez
asamblare şi asamblare ra
pidă intr-lin alt loc. Se 
pretează pentru activităţi 
comerciale, sau ca o casă 
de weekend. Informaţii 
la telefon 642640.

(7215)
•  Vând ţuică din fructe, 

(40 grade). Tel. 619303.
(7041)

•  Vând casă, grădină, a- 
nexe, posibilităţi gaz, în 
Uroi, telefon 660479.

(7041)
•  Vând garsonieră mare. 

Deva, zona Gării, infor
maţii tel. 057 — 557452.

(7113)
•  Vând pian vienez. Tel,

617980. (7807)
•  Vând Dacia 1310, ru

lată 30 000 km. Deva, — 
611723. (7806)

•  Vând autoturism Tal- 
bot, fabricat 1983, înma
triculat. Orăştie, telefon 
641054, seara.

(7802)
•  Vând Fiat 1100 sau 

piese schimb. Simeria, Sibi 
Ioan, str, I. L. Garagiale, 
bl. 2, sc. D, ap. 16.

(7892)
•  Vând apartament 2 

câine re, ultracentral, etaj 
10, preţ 12 000 000, ne
gociabil. Deva, 618131.

(7236)
•  Vând apartament 2 

camere, confort I, etaj I, 
telefon, plus garsonieră. 
Informaţii tel, 626545.
____ . (7811)

•  Vând autobuz UI) 111 
Uabu, 54 locuri, românesc, 
set motor rezervă şi auto

basculantă:. 16' tone,'Rabă.
Tel. 545373 ; 545219.

(6134)'
•  Vând VW combi, 1978, 

motor excepţional, ' 1 109 
DM. Telefon 641133.

(6826)
- •  Vând motor tractor 

D 115 (445). Informaţii D0- 
va, telefon 611971.

(6034)
•  Vând apartament 4 

camere, Orăştie, Mureşu
lui. R>, etaj 1, ap. 67."

(6835)
•  Vând maşină cusut 

Singer, mare, maşină fa
bricat cornete (vafe), în
gheţată, 32 cuiburi, teavâ 
108 mm. Tel. 642948.

' ' (6836)
•  Vând urgent maşină 

îngheţată, 32 cuiburi, ţeava 
108 mm. Tel. 642948.

(6836)
•  Vând urgent maşină

îngheţe tă. Orăştie, informa
ţii sifoneria stadion, tel. 
647398. (6837)

•  Vând imobil şi teren 
Sâr.tămăria-Orlea, posibi
lităţi privatizare, preţ 
negociabil. Informaţii tel. 
730647. , (6074)

•  Vând Ford Taunus 
1600, fabricaţie 1981, 1400 
mărci, negociabil. Tele
fon 718099.

(6177)
•  Vând urgent, conve

nabil, VW Bus, Dacia 1310. 
Tel. 718377, 718038.

(6472)
•  Vând combină muzi

cală, ieftin. Tel. 724271, 
luni, dujpă ora 16.

(6468)
•  Vând teren intravilan 

Hunedoara, 1200 mp, preţ 
foarte convenabil. Tele
fon 721224.

(6479)
•  “Vând 700 mp teren

intravilan central, . posibi
lităţi privatizare. Telefon 
713197. (6475)

•  Vând Dacia 1310, 1989, 
noiembrie. Germania, stare 
perfectă. Tel. 720291.

(6478)
•  Vând Ford Sierra, în

matriculat, motor injecţie 
şi fotoliu pat, preţuri ne
gociabile. Tel. 713496.

(6478)
•  Vând VW Derbi, 

funcţional, talon nou, 1500 
mărci. Telefon 729417.

(6481)
•  Vând urgent teren 2500

mp, lângă PECO, pre'ţ a- 
vantajos. Str. Ady Endre, 
51. (607083)

•  Vând panouri mari 
exterioare cu tâmplărie şi 
planspe. Tel. 614832.

(697069)
•  Vând chioşc tip căbă- 

nuţă şi maşină pop-corn. 
Telefon 622441,

(607088)
•  Vând tractor U 650,

cu plug, preţ negociabil. 
Păclisa, 20. (607086)

•  S.C. MARGRAN SRţ> 
cumpără orice cantitate de 
miere. Tei. 068/271632, 
sau 277905.

(605485)
•  Vând urgent ARO 

Diesel — 243, motor Bra
şov. Telefon 770648.

(607089)
•  Vând teren intravilan.

Sântuhalm, 5000 mp şi 
teren lângă intersecţia din 
Simeria spre Orăştie şi 
Haţeg, 15 900 mp. Preţ 
negociabil. Tel, 617240, 
G17216. (607090)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 4 
camere, Liliacului, cu a* 
partament ■ două camere, 
plus diferenţă. Informaţii 
la telefon 622298.

(7222)
•  Schimb apartament 3 

camere, Liliacului, parter,

cu 3—4 camere, zona Do
robanţi, telefon 625277. ,

(7206)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer de închiriat a-
partament mobilat, cu 
telefon, ultracentral. Tel. 
624893. (7111)

OFERTE 
DE SERVICII

•  ARMIN MAYER REI- 
SEN transportă , persoane 
în Germania,, cu autocare 
confortabile. Viza de 
tranzit Austria — GRA. 
TIS. ^Telefon 614330.

(7140/44)
•  Ofer dc închiriat spa

ţiu comercial, central. Tel. 
613070. (72221)

•  Ofer de închiriat spaţiu
depozit en gros, telefon 
611732. (7214)

•  Caut de închiriat a- 
partament 2 camere, mo
bilat, telefon 627112.

(7200)
•  Ofer de închiriat a- 

partament, amenajat ca 
spaţiu comercial. Vând 
Commodore' 64 Computer. 
Relaţii vineri, sâmbătă şi 
duminică 10—14. Deva, Da
cia, bl. 9, sc. 1, ap. 4, Al. 
Romanilor

(7151)
•  Mişu I.uppa efectuea

ză transport persoane Tur
cia, săptămânal, joia.-Tel. 
612166 şi BTT Deva.

(7320)

•  Executăm lucrări 
de reparaţii, tencuieli, 
zidării, modificări in
terioare, amenajări, fa- 
ianţări, gresie, par
chet, vopsitorie, zu
grăveli, instalaţii in
terioare, izolări aco
perişuri. La coman
dă : rame artizanale. 
Preţuri negociabile. 
Informaţii tei. 627872, 
626644.

(7232)

•  Efectuez transport mar
fă 3,5 tone. Tel. 625668, 
615032. (7804)

•  Doctor Fogorosi Ioan 
anunţă deschiderea cabi
netului medical cu profil 
de psihiatrie, S.G. Ioana 
Medicom SRL Zam. Con
sultaţii 8—18, tel. 123.

(7195)
•  Firmă particulară an

gajează agenţi comerciali. 
Condiţii : studii superioare, 
persoană inteligentă, dina
mică, maşină transport 
marfă 1,5—3 tone. Tele
fon 629549.

(7219)
•  S.G. Muntean A.N. 

Comprod SNG Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 202 
(Ceangăi), execută pe cal
culator .lucrăţ-i de contabi-' 
litate'. Cu ocrizia zilei de 
8 Martie anunţă reduceri 
de preţ la haine import, 
în zilele de 6—7 martie 
1995. Tel. 621703, 626586.

(7131)

DIVERSE
X

• Schimb Dacia Break 
cu ARO Diesel 243—244. 
Tel. 621363, Deva, Sântu
halm, 28 D.

(6482)
•  Schimb certificate 

proprietate I, cu . certifi
cate proprietate II. Tel. 
Iaşi 032/147034,

(7163)
•  Cooperativa Arta Mo

dei Deva intenţionează ma
jorarea tarifelor începând 
cu I aprilie 1993.

(7199)
•  S.9. Fiesta SRL Deva, 

telefon 616254, anunţă in
tenţia de majorare a a- 
&aoşului comercial. _jg§

până la 300 la .şută, înce
pând cu 3 aprilie, pentru 
alimentaţie publică. An
gajează trei vânzători, de 
preferinţă bărbaţi şi un 
şofer cu vechime minim 5 
ani. (7169)

•  S.C. „Nirvana" SRL 
Haţşg majorează adaosul 
comercial până la 50 la 
sută, la produsele din stoc.

(607087)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de când a 
plecat pe drumul fără 
întoarcere învăţătoa
rea

ELENA ILIE
Nu vom uita nici

odată burătatea, vese
lia şi căldura sufle
tească cu care ne-a 
încălzit ■ viaţa. Dum
nezeu s-p odihnească 
în pace şi tihnă. .So
ţul — coi. Ii ie şi fiul 
Adrian.

(7181)

•  Cu aceeaşi pro
fundă durerd, amintim' 
tuturor celor bare l-au 
cunoscut că se îm- 
plineşc cinci ani de 
la decesul dragului 
nostru soţ, tată şi bu
nic,

IOAN ŞTEF
din Vărmaga. Fie-i 
ţărâna uşoară I

(7235)

•  S-au scurs şase săp
tămâni de la nedreapta 
plecare în eternitate a dra
gului nostru soţ, tată, so
cru, bunic şi străbunic,

AUREL MUNTEAN 
~ (BOCIOCU) 

Parastasul — duminică, 
5 martie 1995, la Biserica 
Ortodoxă din Roşcani. Nu 
te vom -uita niciodată!

(7189)
•  Astăzi, 4 martie 1995, 

se împlinesc şase săptă
mâni de la trecerea în 
nefiinţă a iubitului nostru

VIOREL ŢURLEA 
Slujba de pomenire va 

avea loc astăzi, 4 martie 
1995, ori 9 la Catedrală" 
„Sf. Nicolae" Deva. Nu te 
vom uita. Familiile Sza- 
bados si Turlea.

(7223)
•  Deşi parcă nici nu 

ne-a părăsit, totuşi dumi
nică, 5 martie 1995, se îm
plinesc şase săptămâni de

la cruda despărţire de 
dragul nostru soţ, tată, 
si bunic

AVRAM BRIC1U
Din ochii noştri lacrimi 

mari ne curg/ Gând vedem 
crucea pe-al tău mormânt/ 
Aprindem lumânări în fie
care amurg/ Şi am vrea să 
ii afară din pământ/ ! ai 

din păcate asta nu se 
poate/-Fiindcă roata vieţii 
nu se-ntoarce/ Şi-atunci 
rugăm pe Dumnezeul Sfânt/ 
Să te iubească şi acolo 
în mormânt. Parastasul 
va «vea loc la Biserica 
Ortodoxă din Fizes'.

(7242)
•  S-au scurs Hrei ani de 

durere şi dor de când în 
marţie a plecat de lângă 
noi dragul nostru

IOAN MAIER
Ii vom păstra o vie şi 

frumoasă amintire. Soţia, 
copiii si nepoţii.

(7243*)

D E C E S E

•  Familia lt. col. Crişan 
Ioan aduce mulţumiri tu
turor colegilor de serviciu, 
cadrelor militare şi sala
riaţilor civili pentru spri
jinul acordat Ia greaua

- pierdere suferită prin de
cesul mamei sale.

(7247)
•  Mulţumim colegilor de 

la Fabrica „Chimica" Orăş
tie şi S.C. „Casial" SĂ. 
Deva, precum şi tuturor 
celor care au fost alături 
de noi la greaua pierdere 
suferită prin încetarea diri 
viaţă a celui care a fost

IOAN OPRITA, 
din Orăştie. Familia.

(7816)

•  Un om bun, demn 
de toată dragostea 
noastră, ne-a părăsit 
după o suferinţă în
delungată,

JOIIAN JIAUDEK 
15.09.1907—20.02.1995 

Cu dragoste şi re
cunoştinţă ne luăm 
rămas bun de la iu
bitul nostru tată, so
cru şi bunic. înmor
mântarea a avut loc 
la 24.02. 1995, la 
Dusseldorf. Erika — 
Ursula Haudek, Ştefan 
şi Margareta Haudek, 
Rober şi Andreea 
Haudek.

(6480)

BANKCOOP DEV A 
* Vinde la licitaţie :

■  APARTAMENT 2 camere şi anexe în IIu 
nedoara, str. Eroilor, bl. 5, ap. 83.

■  APARTAMENT 2 camere şi dependinţe 
în Hunedoara, str. Câmpului, nr. 2, ap. 
41.

■  APARTAMENT 3 camere, în Hunedoara,
str. Cerbului, nr. 12, bl. A 1, ap. 10.

■  AUTOTURISM Oltcit Club 11 R.M, cu
loare albă, an fabricaţie 1989.
Licitaţia âre loc în data de 8 martie 1995, 

ora 9, la sediul Judecătoriei Hunedoara, bi
roul executori judecătoreşti.

I DELTA S.R.L. ALBA IULIA
j VINDE EN GROS
■ •  Pulpe curcan (import SUA) - - 3730 lei. 
j • Merlucius — 2 165 lei.

• Burtă vită (import SUA) — bloc — 2880 
Iei — pachete — 3050 lei.

•  Pulpe pui (import SUA) — 4130 lei. 
Preţurile includ TVA şi sunt franco be

neficiar. "
Comenzi la^teL /faig )̂5B/ 830795  ̂ (131)

DONAŢIE ZEPTER

Ieri, 3 martie a.o., la 
Deva, Firma Zepter a do
nai Iritr-un cadru festiv 
Liceului Sportiv din loca
litate un gel grţfesipnal

de vase Zepter. A fost 
prezent şi Iotul naţional de 
gimnastică al României, 
care se pregăteşte în o- 
raşul nostru. 19, P.) ... „


