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De când s-a deschis se
zonul de vânătoare la 
ciolane — adică s-a dat 
cale liberă accesului spre 
putere, la nivel local şi 
naţional — asistăm la o 
serie de ciudăţenii. Toate 
mijloacele posibile sunt 
concentrate pe obiective : 
foarte clare, urmârindu-se 
cu orice preţ puterea, a- 
pelând chiar şi la intoxi
carea şi apoi atragerea e- 
Iectoraţului de partea do
rită, prfn păcăleală. Gum 
In politică nu se umblă 
cu mănuşi şi nici cu me
najamente, lupta pentru 
atingerea intereselor scuză 
diit start price mijloc fo
losit pentru înfrângerea 
«adversarului.
' Aşa se face că, de la o 
vreme, încep să apară pe 
firmament — până acum 
unde or fi fost oare? — 
tot felul de indivizi cu 
profil moral uscat şi cu
rat, cu supercalităţi ma
nageriale, cu soluţii ma
gice pentru toate proble
mele care asigură binele 
şi fericirea poporului. Lo- 
vindu-şi adversarii sub 
centură, pretendenţii la 
fotolii aducătoare de bu-

năstare personală şi de 
imunităţi de tot felul, dân- 
du-se tobă de cultură şi de 
patriotism, aşa cum se cred 
numai ei, se şi văd de 
pe acum aleşii naţiunii. 
Cum s-ar putea să fie alt
fel dacă ei ne vindecă 
(cu promisiuni deocamda. 
tă> de şomaj, ne scapă 
de inflaţie, au soluţii de 
lichidare a corupţiei şi 
criminalităţii, ne bagă 
norocul cu forţa in toate 
casele, reduc preţurile la 
combustibil, la energie 
şi alimente, nu mai per
cep chirii, ne dau căldură 
şl apă permanent, repară 
şi asfaltează toate dru
murile, inclusiv pe cele 
de câmp, duc curentul e- 
lectrlc la ultima colibă 
din vârf de munte, dau 
pensii şi salarii îndestulă
toare, chiar astronomice 
dacă se poate, la tot ru
mânul. Să ne bizuim deci, 
ne asigură candidaţii, nu
mai pe ei. ■

Cum suntem deja mi
lionari cu hârtii în regulă, 
nu mai este nici o gre
utate să ne şi privatizeze 
urgent, vrând-nevrând ne 
vor da pământ, vilă şi

maşină la fiecare. Iar pro
gramul' de lucru va fi re
dus la 4 zile pe săptămă. 
nă, a câte 4 ore pe zi, 
ceea ce ne va permite 
ea încă din perioada de 
tranziţie să dăm o lovitură, 
mortală capitaliştilor a- 
vansaţi. In astfel de con
diţii, singura atribuţie a 
sindicatelor, care se zice 
că sunt organisme neim
plicate politic, nu va fi 
alta decât aceea de a cere, 
prin mitinguri şi greve 
de protest, să se mai pre
lungească cu o jumătate 
de oră, afectată pentru 
masă, programul de mun
că zilnic, iar salariul să 
fie ajustat în minus eu 
20 de procente, să ne tri
mită ou forţa în staţiuni 
de odihnă şl tratament. 
Protecţia socială va fi 
cât încape, vom fi feriţi 
de inundaţii, de alte ca
lamităţi, bă chiar şi . de 
cutremure.

Năucit de atâtea hiper- 
promisiuni, în ţara cu cei 
mai mulţi candidaţi la

NfCOLAE TlRCOB 

(Continuare în pag. a 2.a)

© Apartamente, Doam
na Ziţa Stoica, şef al bi
roului prestări servicii 
fond locativ din cadrul 
R.A.G.C.L. Brad, ne-a re
latat că din cele 4419 a- 
partamente, câte erau pâ
nă nu de mult în proprie
tatea statului, 3483 au fost 
vândute cu plata in rate 
şi integral, 320 apartamente 
au fost predate în admi
nistraţia oonsiliilor locale 
Bălţa, Baia de Criş, Vaţa. 
Deşi au mai rămas ne
vândute 615 apartamente, 
in prezent se înregistrează 
un număr considerabil da 
cereri de cumpărare de 
. la fondul de stat. (Al.J.)

O Erat4. In articolul 
„Muntele dragostei" sau 
drumul spre zona spiritu
ală a vieţii, apărut în 
ziarul nostru nr. 1576 din 
20 februarie 19961 s-a stre
curat o greşeală regre
tabilă, care nu aparţine 
autoarei. Cerem scuze ci
titorilor pentru scrie
rea greşită a poeziei Iui 
Eminescu — .Scrisoarea 
III. (V.R.)

PDSR Deva- 
retrospectivă 

înaintea alegerilor 
locale

Şedinţa organizaţiei mu
nicipale Deva a P.D.S.R. 
desfăşurată sâmbătă, 17 
februarie a.c. în sala mare 
a Prefecturii judeţului s-a 
dorit din start, prin pro
blematica scrisă pe ordinea 
de zi, un moment de a- 
naliză a activităţii poli- 
tico-ârganizatorice, având 
în vedere «viitoarele ale
geri locale.

Numărul membrilor or
ganizaţiei devene a 
P.DjS.R. s-a precizat in 
raportul prezentat — a 
crescut de la 72 în 1995 
la 214 membri în prezent 
ceea ce reprezintă o îm
bunătăţire a imaginii par
tidului şi implicit o creş
tere a încrederii cetăţeni
lor In P.D.S.R.

Un punct de real inte
res ppntru cei prezenţi  ̂ a 
fost prezentarea candida
turilor pentru funcţia de 
primar al municipiului 
Deva. Până în prezent 
şi-au anunţat intenţia de 
a candida la postul de 
primar şapte persoane: 
Petra Teacă, Cornel Me-

CORNEL POENÂR 

(Continuare în pag. a t-a)

D em ocraţie ş i preţuri
Intr-un amalgam de cu

vinte tăioase, dure — cu 
trimiteri la socialism, la 
Africa şi la unguri (de 
care dlui nu mai încape) 
—, un curajos anonim din 
comuna Crişcior, care 
semnează „iNişte cetitori 
cuminţi", ne ia la refec 
pentru faptul că am redus 
la patru pagini două nu
mere pe săptămână ale 
cotidianului „Cuvântul li
ber". „Uitaţi să ne spuneţi 
şl nouă cum ne păcăliţi 
pe noi... Că Le tea e de 
vină, că guvernul e de 
vină că nu ne dă hârtie 
şi care o dă când o dă prea 
scumpă.. Acum, la sistem

îi spune democraţie în 
loo de socialism sau co
munism pentru care ne-am 
ţol luptat să-l ajungem şi

SCRISORI

COMENTATE

până la urmă l-am lăsat 
dracului..." Şi aşa mai de_ 
parte îi dă cu critica omul 
nostru până la capăt

JOI, 22 FEBRUARIE 1996

Tombola abonaţilor
|  ■ tragerea Ia sorţi —
| Pe baza datelor primite de la Direcţia Judeţeană 
î de Poştă şi de Ia oficiile poştale din judeţ, s-au 
/ stabilit listele nominale cu abonaţii iâ ziarul 
1 „Cuvântul liber“, pe trei luni, şase luni şi pe întreg 
1 anul 1996.
ţ : Tragerea la sorţi a abonaţilor pentru atribuirea 
( premiilor la concursul „Tombola abonaţilor", anun- 
/ ţaţă în ziar în luna decembrie anul trecut, va avea 
1 loc joî, 22 februarie 1996, ora 21, în studioul „Deva- 
ţ sat" Deva şi va fi transmisă în direct prin tele- 
|  viziunea prin cablu.

Poate nu am fi luat In 
considerare această scri
soare anonimă Ii înţele
gem însă nemulţumirile 
cetăţeanului, deşi nu-i ac
ceptăm exprimarea vio
lentă, şi nu vrem să in
trăm în polemică în vre
un fel cu dânsul. îi vom 
explica însă — dsale şi 
tuturor cititorilor : .  că 
nu este vorba de păcă
leală, de minciună, de 
scuze ieftine în legătură 
cu cheltuielile enorme pe 
care le suportă presa, ca

DUMITRU GHEONEA 

s (Continuare în pag. a 2-a)

ÎNTÂLNIRE
SINDICALA

Joi şi vineri. Ia S.O. 
Avicola Mintia are loc 
o întâlnire a liderilor 
sindicatelor din unită
ţile cu profil avicol din 
ţară. Cu acest prilej 
sunt abordate probleme 
specifice activităţii a- 
cestui sector, precum 
şi contractul colectiv 
de muncă pe anul 1996. 
(N.T.)

saseasaaaee

Fondul Român de In-, 
•vestiţii, cu un activ net 
care se cifrează la peste 
175 miliarde Iei şi cu un 
număr de aproximativ 
100 000 de investitori, este 
în prezent singurul fond 
mutual din ţară adminis
trat de ' o subsidiară ro
mânească a unei mari 
bănci occidentale i Cre
ditanstalt Invest Româ
nia. pe scurt CIRO, so
cietate afiliată Creditan
stalt In veştment Bank.

La numai o sumară 
trecere în revistă cartea 
de vizită a băncii Credit
anstalt se dovedeşte im
presionantă % Creditanstalt 
învestment Bank (CAIB) 
este cea mai mare bancă 
guvernamentală austria
că, având peste 500 400 
de clienţi, persoane fi
zice şi juridice. Prin re
prezentanţele sale şl cu 
cei peste 10 000 de an
gajaţi, CAIB este prezen
tă în ţările Europei Cen
trale şi de Est, precum şi 
pe marile pieţe financia
re ale -Europei, Orien
tului, Americii de Nord 
şi Sud. Capitalul ei este 
de-peste. 2 miliarde do
lari, iar patrimoniul ei 

(depăşeşte 46 miliarde do
lari. CAIB are sediul cen
tral la Viena, reprezen
tanţe tradiţionale la Lon
dra, New York, Singapore 
şi de curând la Bratisla
va, Budapesta, Ljublja- 
na, Praga, Sofia, Varşovia 
şi Bucureşti. în România, 
banca Creditanstalt s-a 
implicat deja în imple
mentarea programului de 
privatizare prin investiţii 
străine, tn calitate de 
consultant al Fondului 
Proprietăţii de Stat

Ce oferă Creditanstalt 
Invest România investi, 
torului român ? O ga
ranţie a siguranţei .depu
nerilor şi o administrare 
profesională în adevăra
tul sens al cuvântului. 
Şi aceasta prin conjuga
rea cunoştinţelor. despre 
piaţa internă de capital 
a specialiştilor români cu 
experienţă internaţională 
în domeniul • administră
rii de fonduri mutuale a 
unor experţi recunoscuţi 
internaţional. -;

Primul produs lansat 
sub managerialul CIRO, 
în decembrie 1995, aduce 
o inovaţie pe piaţa româ
nească, şi anume posibi
litatea depunerii şi retra
gerii oricărei sume de 
peste 5 000 lei, venind 
astfel în întâmpinarea 
investitorilor cu venituri 
modeste, cărora le faci
litează o depunere siste
matică;

Ce pregăteşte CIRO în 
viitor ? Urmează o diver
sificare a produselor Fon
dului Român de Investiţii 
prin lansarea unor pro-
§ rame noi în cadrul Fon

ului, care, fiecare prin 
specificul său, vor mări 
atractivitatea acestuia. De 
asemenea. CIRO va înfiin
ţa şi va administra un 
nou fond de investiţii care 
se va constitui pe bază de 
acţiuni ale societăţilor co
merciale, cuprinse în pro
gramul de ■ privatizare în 
masă, din România. CAIB 
urmează să investească 
în acest fond circa 300 
milioane dolari, pentru 
a acorda . societăţilor a- 
sistenţă financiară- cu 
scopul măririi rentabili
tăţii acestora.

C IR O
CREDITANSTAl T INVEST ROMÂNIA

Începând din data de 31.01.96, JDUtOţl

in^psti banii dumneavoastră ia
Fondul Român de Înveliţii apelând ia serviciile 
&8UHL& din Hunedoara, str. 22
decembrie nr. 7 şi Petroşani' BelA Decembrie n r.86.

Fondul Roman de investiţii a inregistrat in 
1995 o creştere a valorii titlului de 
partioipare echivalenta unei dobânzi 
bancare de Sâ.fi'to

VMoftrffi 1» ?.t m H'1 1

114 650 LEI
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IN V E S T IT »

irrformaţîîla tel. 064/196679



Dem ocraţie ş i preţuri
- ftJwsawe âm  M  t)

dc adtfei *ect tetele «» 
t>. işastre «cort mico sociale 
Că fabrica de Ia Letea 
— Bacău, singura produ
cătoare de hârtie de ziar 
din ţară, a intrat la în
ceputul acestui an In re
paraţii şi modernizări au 
scris toate ziarele, nu 
e poveste. Că preţul hâr
tiei pe care am cumpă
rat-o ultima oară a atins 
cifra de 2065 iei/kg poate 
verifica oricine. Că hârtia 
de import se oferă de 
întreprinzători în materie 
eu de la 3800 de îei în

• sus kilogramul este © rea
litate dureroasă, ca atâtci 
altele, $i dacă u f ziar îb 
opt pagini, ca al nostru, 
cântăreşte cam 30 de gra
me, poate face oricin© 
socoteala câtă hârtie albă 
vindem şl la ce preţ, la 
care se adaugă cheltuielile 
usturătoare cu tiparul, 
transportul, difuzarea şt 
altele.

în asemenea condiţii, 
stimaţi oameni buni, cos
tul de 200 de lei al ziaru
lui nostru, Ia vânzarea cu 
bucata, şi de 2500 de lei 
al abonamentului tunar 
ne permite eu greu să 
existăm. Tar dacă dv., ci

w w .v v w w rw w v w w v w w w v w w w v v v v w

• 1 dolar SUA — 2825 iei*-

• f marcă germană — 1955 Iei;!

• totr yen! jaţKmczl — STt» lei;!

ni" t teâ sterii»» — 432» lei;!

• t franc elveţian — 2406 Ici;!

4 i franc francez — 567 iei*!

4 100 fire italiene — 178 lei!|
Ţ\ Cursuri da refertntă ale BAiicti Naţionale \ !

\ a.VAW W tW iVWWVi'ifl^^WWWWWWtfWVW»*

titorii fideli ai cotidianu
lui jueţean, sunteţi la 
curent şi cu preţurile la 
celelalte produse şi ser
vicii — preţuri care de
păşesc cu mult pungile 
subţiri ale majorităţii 
populaţiei — şi care, aşa 
cum deja guremul a a- 
nunţat, vor creşte consi
derabil bacă din această 
primăvacă, veţi înţelege 
că stcnţa f.-T n cs e 
câtuşi de puţin uşoară. A- 
ceasta ne şi îndeamnă ca, 
in curând să ne gândim 
şl nat la «nete reaşezări 
de preţuri O un t face 
însă gradat, in limite re
zonabile, .pentru ca acce
sul dv. Ia informaţie şi 
cunoaştere prin ziarirl nos
tru să fie în continuare 
suportabil.

Beci, dle anonim. din 
Crîşeior, acestea sunt rea
lităţile dure ale tranziţiei, 
pe care le trăim Ia ace
eaşi dimensiune şi noi, 
ziariştii de la- -Cuvântai 
liber'*, solidari cu marea 
majoritate a populaţiei 
ţării. Oricum sur fi, însă, 
noi as rom înceta să fim 
alături de cititorii noştri, 
să le susţinem Interesele, 
să ne batem pentru drep
tatea lor, să-i alimentăm 
cu atât de necesara hrană 
spirituală. Pentru că, iată. 
organismele puterii ne 
hrănesc doar cu iluzii.

PDSR Deva* 
retrospectivă 

faaifitea alegerilor 
locale

din

drea, Hdrfa Ştefen, Ifiltei 
Bănulescu, Florin Lun- 
gescu, V a le riu  Bârgâu «u 
îoan Barba, decizia. fe
reală asupra eeftrf * a 
* * enta P.D.S.R.-u v i 

S  luată d e  rftr»  l in ş i  
executiv, după o analiză

în jurul datei de 5 mar
tie a.c.

Problema cea na*■-*- 
larmantă pentru viitoarei© 
alegeri locale poate de.veni 
absenteismul de lâ vot 
a. opinat, printre altele, 
dl. senator Oetaviaw Mun
tean, care a readus în 
atenţia celor prezenţi ex
perienţa tristă din ’92. 
când alegerile -fecale - - de 
la Deva au fost câştigate 
de către reprezentanţii o- 
poziţiei care „n_aw făcut 
mai nimic decât să ■ dea 
jos statuia".

S-a» opinat că reprezen
tantul P.D.SR. poate să 
câştige alegerile: de Şt De
va — şi trebuie să Ie câş
tige — dacă vine cu un 
program realist, coerent, 
ce poate să fie pus in 
aplicare şi să . răspundă 
cerinţelor cetăţeanului şi 
nu în ultimă instanţă să 
aibă calităţile' anul bun 
gospodar şi să aibă un 
profil moral integru.

©-*-

Aflăm de (a poliţie
Animale cu chip de om 1

•  Seara zilei de II fe
bruarie a.c. va rămâne 
multă vreme un. moment 
trist pentru DC din Hu
nedoara. Spărins Îoan» de 
V ani, {îs* Hăş 4 ij. ş' . 
Lebăda Eugen de 29 î<* 
u i ,  din Hunedoara, fost

în seara cu pricina, în 
jurul orei 21. intr-o bau 
:j  ) dm » Sfade,,
unde se afla D .C. ■ Imiprcb
ună cu soţul său. Sub a- 
meninţarea cu toporul 
şi cu un cuţit,. Spărios 
îoan şi I.ehăda Eugen şi-au 
dat frâu animalităţii Du
pă vioi, Spărios îoan s-a 
ascuns Ia stâna de oi din 
localitate, sperând că nu 
va fi depistat. Dar sus
tragerea de la fapta mâr
şavă nu a putut fi amâ
nată decât pentru puţine 
ore. când ambii infractori 
au fost reţinuţi.

•  O noapte, poate cea 
mai nea ?ră din ccî 75 de 
ani ai săi, a trăit, în seara 
de 6 spre 7 februarie a.c., 
MJS., din Săîaşn. de Sus, 
<J!«" i a fost / f !*-* î. 
tre - păhuceanu Ciprian 
Cozmîn. de 18 ani, din 
aceeaşi localitate, munci
tor îa I.CS.H.

în urma cercetărilor e- 
fectuate, s-a mai stabilit

E Ş  *2 VWBW
inclus pe. această listă.
* Am adăugat acest amă
nunt pentru că e bine de 
ştiut că revoluţia a avut 
adepţi şi în oel mai de

temut şi mai detestat or
gan al statului totalitar.

Toată stima, domnilor 
revoluţionari. (Petru Bu
taş, DevsU

CALORIFERE DOAR D E DECOR..

TOMBOLA ARE LOC

Sunt 6 abonată a a- 
cestui ziar de foarte mulţi 
ani. de pe vremea când 
purta alt nume. ne scrie 
dna Felicia Givulescu, din 
Zam. Ca dovadă că am 
apreciat acest ziar stă a- 
bonamentul permanent în 
lungul acestor ani şi decu
pajele cu tot ce s-a scris 
bun sau mai puţin bun 
despre comuna no%stră. 
N-am crezut niciodată că 
vof scrie din vreun motiv 
oarecare unui ziar. Si to
tuşi problema aceasta nu 
îmi vine să o las trecută 
cu vederea. Este vorba 
despre „Tombola abona
ţilor".

In continuare, fidela ci
titoare a ziarului nostru 
îşi exprimă- neîncrederea 
că „Tombola" va mai a- 
vea loc. Acum sunt a- 
proape sigură că doreaţi 
doar abonamente nu şi 

; „Tombola", ne scrie dna 
Givulescu. Că eraţi siguri 
că numărul propus (de a- 
bonamente pe trei luni, 
şase luni şi întregul an 
1996 — n.n.) nu se va îm
plini şi toate vor fi bune.

N.R. Vă mulţumim, sti
mată dnă Felicia Givu
lescu, pentru fidelitatea 
faţă de ziarul nostru şi 
pentru Încrederea pe care

ne-o acordaţi In continu
are. Poate o să vă deza
măgim. dar „Tombola" va 
avea loc. Chiar mâine, 
22 februarie. Ia ora 21, 
fiind transmisă în direct 
de către studioul de tele
viziune „Devasat". N-a 
fost uşor nici din partea 
oficiilor poştale şi a Di
recţiei de Poştă Hunedoara 
— Deva să Întocmească şi 
să ne trimită situaţia ah 
bonarnentelor la „Cuvân
tul liber" conform criteri
ilor stabilite la iniţierea 
„Tombolei abonaţilor", te 
luna decembrie 1995. Pen
tru efortul şi solicitudinea 
lor le mulţumim şl pe 
această cale. Cât priveşte 
numărul de ‘ abonamente 
prevăzut de noi pentru 
tragerea „Tombolei". el 
a fost depăşit. Sigur, tot 
cu concursul prietenilor 
noştri — poştaşii.

Nu obişnuim să no ne 
ţinem de cuvânt, să in-v 
ducem în eroare cititorii, 
deşi uneori mal greşim şi 
noi. Oameni suntem, nu? 
Dar avem tăria să recu
noaştem şl să ne corectăm. 
Aşa credem că este cinstit, 
Deci, „Tombola abonaţilor" 
va avea loc. Premiile sta
bilite vor fi acordai©.

DUMITRU GIIEONEA

VREM SĂ -I CUNOAŞTEM PE CEI MAI 
BUNI DINTRE NOI

Ca In mai toate judeţele 
ţârii, în decembrie 1989 
revoluţia a cuprins şi ju
deţul Hunedoara, "judeţ cu 
însemnate tradiţii revolu
ţionare, cu oameni harnici

şi curajoşi. Desigur in 
fruntea istoricului eveni
ment s-au situat cei mai 
curajoşi dintre noi, fără 
teamă de represalii şi 
glonţ, fie el chiar şi cu

„vidia".
Oare nu este păcat ea 

la 6 ani şi mai bine lo
cuitorii acestui judeţ să 
nu cunoască revoluţiona
rii de la ’89 care au lup
tat, în Deva mai cu sea
mă, până la sacrificiu ? 
Oare ‘nu este aceasta o 
lipsă de respect faţă de 
aceştia? De ce sâ-i ţinem 
in umbra timpului, când 
merită a fi cunoscuţi şi 
respectaţi pentru curajul 
lor? Cred că vina pentru 
acest anonimat o poartă 
conducerea Asociaţiei re- 
volationariloc din judeţul 
Hunedoara, eaaşe dă do
vadă de pare» multă mo
destie, de aceea am duci ca 
aceasta sg publice lista 
revoluţionarilor arâtân- 
dtt-se totodată ce am fost 
şi ce au ajuns aceştia 
astăzi

Se apropie alegerile şi 
lăsând deoparte orgolii, 
atenţia noastră trebuie să 
se îndrepte spre ei, să-i 
cinstim cum se cuvine şi 
să-i punem In .fruntea 
gloatei, să ne scoafă din 
robia sărăciei, să ne con
ducă spre ţara Canaanuiui, 
să ne ajute să depăşim vii 
tranziţia care ne. sufocă 
mai rău ca pucioasa ia- 

- dului.
Cu siguranţă că pe lista 

revoluţionarilor nu este 
inclus şi lt. col. C— care 
împingea cu sârg „Tabul" 
din curtea securităţi, re
voluţionarii mutând sediul 
„maşinii timpului" în 
curtea unităţii militare 
vecine. Asta o cred, pen
tru că respectivul domn 
făcea parte din securitate, 
dar fiind alături de revo
luţionari, ar merita să fie

De mai bine de şase 
ani, centrala termică care 
trimitea gigacalorii spre 
radiatoarele instituţiilor 
din Teline nu mai func
ţionează. Fiecare se în
călzeşte cum poate — cu 
lemne sau cu reşouri la 
curent La Oficiul poştal 

' —- unde < asm' ajura tntr-o • 
al albă a acestei luni — 
atmosfera era îngheţată, 
caloriferele doar piese de 
decor. „Iarnă de iarnă este 
aşa — spunea dna Mâri- 
oara Herbaou Lucrăm în

condiţii foarte grele. Ne 
mâi încălzim, cu reşoul, 
insă reţeaua, fiind. prea 
încărcată se produc de
fecţiuni".

Poate că cineva se va 
gândi ca, in sfârşit, să 
repună în funcţiune cen
trala termică a localităţii, 
deoarece şî alte Instituţii 
se confruntă cu probleme 
similare. Astfel ca iarna 
viitoare condiţiile în bi-' 
r«tri. In clase sau în ca
binetele medicale să fie 
nai-, blânde. (E.S.) -

POSTA RUBRICII

. •  GHEORGHE rus — 
Vaţa de Jos: Dle Rus, 
problemele pe care ni le 
aduceţi la cunoştinţă prin 
scrisoare vor avea o re
zolvare temeinică şi de 
durată, în cadrai proiec
tului „Program de amena
jare a teritoriului zonei 
Munţilor Apuseni". Puţin
tică răbdare, deoarece a- 
cest proiect necesită timp 
şi bani. Vă putem informa 
că el sc află în faza avi
zărilor.

© Stimate dle Aurel Ta- 
maş, vetera» - de război, 
din comuna Uia, str. Bra
dului. 13. Cum reiese din 
scrisoarea pe care ne-aţi 
adresate©, dv. cunoaşteţi 
prevederile legii. Din pă
cate, dacă nu puteţi face 
dovada cu extras de carte 
funciară că sunteţi pro
prietar al aceini teren şî 
al casei dm Visca, nefimd 
găsit în cartea funciară 
nici dv. nici părinţii dv. 
— cei de le finanţe nu 
vă pot rezolva problema 

. 1»  semen să tkţl sem it de 
plata impozitului.

•  Stimată dnă Pasai 
Mioara din Poiana, nr. 84, 
comuna Balşa, înţelegem 
Aa adresa ce ne-aţi tri
mis-» că persoana care 
ştie ceva în legătură cu 
moştenirea cuvenită fiului 
dv., Tincu Marius Dori a, 
este mătuşa tatălui copi
lului, dna Ivan Laurenţia. 
Na ne-aţi precizat însă 
adresa exactă a firmei 
unde este această patroană 
şi unde a lucrat şi Tincti 
Gheorghe. Dacă este te 
judeţul Caraş-Severin este 
rsrta de Naidăş şi au 
Nakles. Mai spuneţi că 
prin sentinţa civilă 4299/ 
1963 s-a stabilit domici
liul copilului Ia mamă 
(născut, cum ne scrieţi, la 
data de 1 martie 1963), cu 
obligarea tatălui la pen
sie alimentară. Dar tot 
din rândurile dv. reiese 
că tatăl a decedat Ia 30 
decembrie 1964 într-un ac
cident de circulaţie.

Reveniţi, deci,, cu datele 
exacte.

că D.C.C. este şi autorul 
tâlhăriei comise la aceeaşi 
ample asupra lui Avram 
îoai«, M*asătee» de-ai său, 
pe care La deposMfct de 
suma de 24 000 de lei 
După comiterea 
tânărul infractor » 
n» de te demăriten. ttnd 
reţinut de către poliţie In 
data de 12 februarie a.c.

•  SC3, de 16 ani, din 
oraşul Vulcan, a fost a» 
costată în seara zilei de 
10 februarie a.c., in Jurul 
orei 2», ' ' în apropierea 
cantinei-restaurant din 
toraîitate, de către doi 
tndivrzî - rare au : coitetas-o 
tete-un apartament, unde, 
prin ameninţări îi iteţâ, 
au vioîat_o.

După un mare volum 
de investigaţii, cel doi 
vinovaţi au fost identifi
caţi. Ei se numesc Laic 
Vasile, de 2? de ani, mun“ 
ritoi H TA* •b.-'şevv. şl 
Iscotr Daniel, fn vârstă

23 L't, t. a
ţie. din Vulcan.

De remarcat că aartoril 
vioiului tii :rfi '*Tl 
mai fost ccndemnafî pen
tru fepte antisociale.

Ruhrică realizată fn 
sprijinul

Ud*. irUTVEDOAHA

Hiperinfiaţia 
de... bunăstare

sm- i) i

preasfinţie pe cap de louj 
cuitor, alegătorul de rând 
se vede iot mai singur i
şi neajutorat, bântuit dej 
griji cotidiene şi de sără-. 
eie, chiar dacă — ni se spu
ne — că avem nutrwd lapte, 
şl miere. ; j

Prin  ̂voinţa poilttcft a j 
candidaţilor, ctdar şi . «re-i 
B*ea va fi tefittenţatS. di-i 
rijatâ şi controlată, antfe] j 
ca sâ wm mai avem parte: 
de blocaje inclusiv finan
ciare, iama din cauza fri-1 
gutui şi zăpezii, iaz vara 
din vina căldurii excesive, j 
Uite peste alta, va fi. decLi 
raiul pe pământ, cum! 
ne propovăduiesc trimişii! 
şi aleşii lui Dumnezeu in1
România.

Buimăcit de atâtea bV-
»e faceri, ronaânuîvl impar
ţial şî devotat II estej 
foarte gren sâ reacţjmRze. 
şi să' se decidă dacâ tee- 
buic să meargă ca fieapta,' 
cu stitega sa» pe centru, i 
rfuair şi - aici patând-M lovi \ 
o eârurţă. De aceea alegă-i 
torul de rând consideră' 
că. deocamdată, este mal ]
bine să stea arasă, sâ ci
tească ziarul, sâ iacă j 
sport la dmnicilhz p a  pur*; 
şi simplu sâ mai engeteţj 
la... superinflaţia care-l j 
pândeşte .la toate editu
rile. Aşa a fort şl aşa este;' 
de când lumea! I

J
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Î n fr u n t â n d
z Af a o a

Sâmbătă, pe terenul a- 
cuper* de zăpadă fi ghea
ţă ie  Ut Stadionul J2e- 

§ #a*e“ din Deva, $5 âe ar-
f  «fa*. Mn m m m  c  #

destul 4e  
— mal tineri

am la cat fi 
f t  treacă cu bine leastai 
Jte iac", pentru urm ca- 
VBteri ai fluierului. Deşi 
fnatatfiî inceperH aii 
taţ s-an «stat #î *>©ef că 
pista e prea grea, repre- 
anntaufit Asociaţiei jude- 
tem  fi ai colegiului dejrnmKShmi gas |a«» jpfW» pai g-,
ftnond că |ofbal«Z se

^ mjbm p̂vBZcsî ut ia

i
I%
!
i:%
I%
I%
I%
!
I
V

I*' *
I%
I*
I% '
I%
I% ■
I%
I%
I%
I%
I
1*
I%
I

m m*m # gh*m* m
afrttnei, aprviîjkp:' :ş& 
traseu, alergau j i .  

nt m  Jmâ •nazuri ţi co
piii fi juniorii ti ţi m  
tu cadrul etapei judeţo- 
m  m Campionatului Ma

ţi fardărilor de 
a ll.a şi a Ilt-a. 

mai slabe glezne
le micilor alergători de
cât cele ale arbitrilor ?

a -L a—iJ ..  H-jJinLn «â; . 'teta '/’VM
I _ « i  a “ ***—  _ l - iL _ t..i_ ?W
îb m w vM taţirea c ii i i in ir a  i  w im hiiih

testării teoretice l-sun abordat 
pft pre^eămtele CTctffiflt uliii ju* 

de arbitri, <M GRIGORK MACAVKI, până 
arbitru ia pnnui favizie a ţării, 
o adevărată prelegere ia încheierea 

testărilor arbitrilor. Cum apreciaţi arbitrajele di» 
tor, asupra căror aspecte vsaţi oprit pentru retur?

— Ca toate că mai sunt ratate lucruri de făcut 
$i îs arbitrajul din judeţul neutru, doresc să subli
niez că preocuparea Biroului Asociaţiei judeţene şi 
A Colegiului judeţean privând pregătirea fizică ţi 
teoretică, promovarea cu curaj » celor tineri — cu 
perspectivă —, planificarea judicioasă a brigăzâler 
pe etape. în cam unii tineri au fost tuşieri la arîrf- 
tri experimentată. faine cotaţi, dorirea exigenţei fa
ţă de prestaţiile brigăzilor dă aihitri au făcut să 
crească calitatea arintrajelor. vă ,,recoltăm" aprecieri 
pozitive de îă multe conduceri de secţii de fotbal, 
asociaţii ţi chiar din partea presei scrise sau vorbite.

la ceea ce priveşte returul, ar fi şi mai multe 
de spus. Subliniez foarte pe scurt (problemele 
fost detaliate ţn faţa
Uri» pe instaurare .................
reciti adine Intn arbitri — condaoeri de cluburi şi 
jucători — ca o premisă la U» deziderat al nostru 
ca arbitrajele să contribuie ia Îmbunătăţirea cali
tativă a itttaM g  — singura cate de a readuce ma- 
riv pubiieul pe stadioane. Dacă arbitrii vor respec
ta «â apiica «  sfinţenie regulamentul de joc, indi
ferent cine şi eu rine joacă şi var fi sprijiniţi de 
conducerile de duhuri şi asociaţii sfi-Şi facă dato
ria cu dreptate şi cinste, adică nici sâ nu încerce 
coruperea lor, dar nici intimidarea lor, putem spera 
la mai bine in retur şi in arbitraje, aşa cum ne-o 
dorim şi Io viaţa cea de toate zilele.

au
accentul ce 11 pu

ric încredere şi co-

1ta
I%
1
ta

! t
ita '
i
i
II
f i•:ta -
I«
1
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Transpiraţi în frigul de afară, j 

dar şi în căldura sălilor de testare!
Deci, puţin după ora 9, sâmbătă 17 

februarie s-a dat startul crosului la 
testul fizic ce este aşteptat în fiecare an, 
cu oarecare emoţii de mulţi arbitri. Cel 
ce nu se antrenează cu seriozitate şi in 
timpul „mort" dintre tur şi retur, nu a- 
«» şanse să-d treacă şi deci rămâne pe 
tata. .afară. l-am urmărit cu atenţie pe 

şi sincer i-am admirat pe mulţi 
tenacitatea cu care au dus cur- 

notând pe temedorenii Zoltan Ger- 
gdjr, C. Pap, Laga, Capotescu, Dănilă. 
**. Bcniamin, Maj îiari, devenii Hanzi, 
■ttunteanu, mai tinerii Coste Marius, Ga- 
briei Macavei, Ovidtu Suc iu, Claudiu Pe.

alţii ce I 
Orâştie, ’

I
trica, Liviu Precupaş, pe m 
s-au maarcat din Valea J. - 
Brad etc.

Odată trecut obstacolul fizic, toţi ar
bitrii s-au îndreptat spre sălile- Liceului j 
Decebal unde au urmat testele teoreti- 1 
ce. Şj dacă au transpirat vârtos la a- * 
lergari, cum să nu transpire şi la Cil- f 
dură, unde nici emoţiile n-au fost mai » 
prejos 1 Ei au trebuit să dea răspunsuri J 
corespunzătoare, complete, ta  scris, ia* 
5 întrebări din Regulamentul de 
privind diferite faze de joc- Ce şi 
a scris fiecare, se va vedea după eo-1 
redarea testelor. Să «uzim de bine. |

DEVA

I■%
Ita
\■ ta
!
î
ita
\''•ta -
I

E tap a  ju d eţea n ă  la  cros  
p e n tr u  co p ii ş i  ju n io r i

■sâmbătă la Deva In 
Incinta stadionului jOe. 

*-» desfăşurat pe 
traseu frumos ame- 
dar dificil d t a 1 fu- 

a
MUţfemal de era 
vat copiilor şi 
tar de categoria a Il-a 
fa care şi-* adus con
tribuţia Grupul Şcolar 
.Sporita Deva. Sfertul 
mieilor sdeţî care eu în-

*tge«a, zăpada şi 
a feri răsplătit 

ricsdQri — DJ.TS. 
şi Crapul şcolar, ca rii- 
pisme şl pronii fa bani. 

Iată câştigătorii care 
Septul de par-

organizată la Tg. Jiu. Vă

primele 8 tacuri a 
rilor concurenţi: ta co
pile. r i t  a n-a, primele 
trei locuri ast feri ocu
pate fe ordine de: Ioana 
Inclezatn, Raluca Arde
lean, Raluca Sara (CSS 
Cetate Deva), ta «pil, 

la a O » : Costam 
Zăgari (CSS Cetate), Râul 
Ionescu (CSS Huned.); 
la copii categoria l i  
Ada Aslekwu, Adela C3d- 
ddeân (Cetate), Andrea 
Bahomi (CSS Htmed.)i
la copii categoria 1: 
I. Xomiţ Borleanu (Ceta
te), Adrian Târna (Mia,

Ghelari), Florin Nicoară 
(Cetate).

La junioare B l: Miha- 
ela Junie ; Ioana Luican, 
Laura Surugiu (Cetate); 
Ia Juniori IB t Bogdan 
Boda (Minerul Ghelari), 
Patd Loghin (CSS Ceta- 
te|u Constantin 
(CSS Hunedj; ta junioa
re U t Simcm AngaBţa 
(Cetate), Daaiela Habar 
(Huned.), Olga Rahoveaa 
(Cetate); ta juniori cate. 
goria a U-a : Afin Bus- 
tan. Câmpean Sbnen (Ce
tate), Alia Iova (Huned;).

Rubrică realizată de

%
I
ta

1%
I>ta
I%-■ ■ ■'
Ita
I■:%■■■ ■I
i

tuturor fo-

rea accidentelor ce ar 
din «oua

a ta-

urmfitoarele re-

a) rentila-

utilizare: ta centralele
termice şt ai tacâperile 
cu aparate m  focuri «ba
ne se va crea o ventilare

b) Se «a controla i a 

tacului. Aprinderea ar- iot, ta re  ta de 
zătorului sau a instala
ţiei de ardere se face nu- —
mai cu aprinzătorul, fiind curii or.
Interzisă aprinderea dt- —
rectă cu cfcîbrtturl. titn- Şl a 
«e eto.; — ta nu m

b) Se apropie apriuză- rialbrRun şl să na se 
torul de arzător, dup# ca- manevre» întrenipăfaa- 
«e se desridde ten» ea- re electrice; 
binetu) de aaanewă. ptaă — ta im se doarmă
fa aprtecteree flăcării : noaptea in încăperi, 
continuarea deschiderii - — #  — "
roUeeUilta «a «a face 
concomitent cu suprave- Reamintim abonaţilor
gherea stabilitate «Hcâ- tsaaalei «i 
tai. locatari că « a u  con su

ci Respectarea iastrue- ouiiui de gaz se rfectuea- 
«unilor elaborata de fa- ză în rermen de S zile de 
taica producătoare * a- la data prtmtiri tnştiUiţă- 
panttetar fa taMiatme: rilor de plată sau depu-

d) Supravegherea per- narii In cont la S-E-C. 
manentă în timpul tone- Perie termenul 
(tonâni a tuturor «para- peetiv

lor 
dm u

la coş; to caz că se 
«tată lipsa tirajutri, nu 
se va aprinde focul decât 
după luarea măsurilor aa^ 
fa să asigure tintfiS fa r
tâţarea «şalul, a 
. separarea aparate! or de 
evacuare mecanică, fas- 
chiderea citeţelor de «- 
jdta eted:

O Se va cowtrria dacă

utilizare sunt închise: da
ci robinetele «unt des
chise. se vor lua măsuri 
fa  ventilare a tocă peri lor 
respective şl a celor înve
cinate aprinderea focu
lui fâcându-se numai du
pă aerisirea completă: 

d) Se va as-gura acce
sat aerului-de ardere Io 
focarul ipara ului de a  
«Uzare (prin deschiderea 
uşilor cenoşarulua la 
sobe. prin deschiderea 

■ fantelor fa  acere la aer 
In focar. (Win pornirea 
ventilatorului g*ţ-);

el Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare;

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Şl
in «aMPim

FUNCŢIONARII j

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute re poate proceda In 
«eatiHuare la aprinderea

e) Stingerea focului Ia 
aparatele fa «tiarei* «a- 
şprfafa cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel 
de dinaintea furtunului) 
după stingerea flăcării în- 
chizându-se şi robinettrt 
de manevră;

f) în mstituţii işcoii 
cămine, hoteluri), focul 
se aprinde ş) se stinge 
numai de către persona
lul fartroR şl 
cu «ceasta. prin grija 
Unităţii

tar ta 30 de
încetează furnizarea

3. INDICAŢII
5:

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea
ză cu amendă de fa 
5 00# ta 10000 de Iei. 

Consumatori) fa gaze 
ta

ortnderii dis ffibuitoare,
f a r  st prezintă «U legi
timaţia vizata ta zi şi or
din fa

ta
care sau revizie a tasta-fin n-r. T«.-AaF •

Abonaţilor care se opun

’ ■

a) ha utilizarea 
lor este interzis:

-*• să se aprindă focul 
dacă aparatul le «ti Uza
re nu este etanş sau da
că nu are tiraj;

— să se lase tocul a- 
prins ««supravegheat)

— sâ se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se ttearmâ ta în
căperi eu aparate fa con 
sum gaze neracordate la

•rt sâ se utilizez» apa 
rate de consum neraeor- 
date la coş. pentru încăl 
tarea Încăperilor:

-  sâ se tacă modtficâr. 
la instalaţia fa ga» fără 
aprobare legală:

— sâ se obrarrae sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionarii aparatelor de 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu-

lui. li se va sista furni
zarea gazelor pftnâ la e- 
fertuarea controlului şi 
după achitarea tarifului 
de deschidere

Apelăm, fa «semene*, 
la întreaga populaţie 
pentru a ne spnlini în 
depistarea oricăror ema
nai!) fa gs» pe 
tete stradale sau 
spaţiile verzi

Peotrv orice emanaţii de 
gaze. sM «Uze care

de siguranţă ta exploa 
tare a) conductelor şi. 
InStalaSiilor fa gaae, se 
va telefona fa  urgenţi 
echipelor de intervenţie, 
care răspund te telefoa 
nele : Deva r S28 ; Si- 
meria: 928; Hunedoara: 
712849; Cilaa ; 73M92 ; 
O răstit-; 6l24fi5 ; Vulcan: 
570032 ; Haţeg : 777190 ; 
Geoagiu-Băi: 648157.

STIMAŢI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale fa către 
zid care on cunosc şl au respectă ta 
strucţiunile pentru utilizarea lor. ere 
«ază pericolul producerii fa exptotai

De «ceea, pentru prevenirea exploziei 
fa teralnţa f a  «ndHerem dacă gazele 
acu matale provin din inii Uraţi) sau ca 
rantatat ta o u i  fatertUmi sau manevre 
greşite a tariataftet fa  utHlztire. vă re
comandăm următoarele:

— ou «Prindeţi focul a n  lumina e 
feetrteâ ta încăperi fără o bună: ■ft-a fiai>(Ai.Lţ'rtt .■ 1 ,■Pir© preaisoiTa»

— asg sra li. aerisirea permanentă în 
încăperile ia far rti-ti aparate de u- 
titizare eu flarărâ dev hraă.

rt asiguraţi ventilarea subsomiw prm 
orificil de ventilare pe conturul exte
rior al riădlri» şi inb* «»râP'-ri»f din 
subsol:

— nu obtura ţi o itanU , d t mvteire a »  
pivniţelor si ale «u»«ttMlrfar tehnice;

— respectat) «c.rr«.-luimie de ati 
Uzare a gazetei M SirsI- existente la 
coasamaiori $t pahhrete «*rW *r ia 
preaa tocata fa către -DrilribuUa de 
Care Naturale .
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Eterna bătălie
■ - - t

* Din lemn, o tablă pătrată 
f In 64 de mici pătrate la rânduj sculptată —
* Unele albe, altele negre de tot — 
j Şi. iată în faţă, două oşti gata de luptă armată.

la Început un netot,
] Dar cum In joc multe se pot,
1 Are şansa să devină un înţelept:
I £ drept. înţelepciunea Iu! Piticot, 
j Căci el doar un pătrat merge-eruciş ori drept,
\ Sau sare un câmtp, cum sare plimbăreţul un ciot 
J Şi Turnul sare şi el peste Rege, e drept, 
j Dacă acesta nu trece prin al „şahului** clocot. 
lEl e în „şah" când privirea unei pipsc adverse 
î  i se înfige în piept f
TŞi moare când priviri otrăvite îl ţintesc pe el

şi împrejurul lui tot. ţ

.......T 
tf Poate lăsa văduv pe Rege —- orice joc 4

ţ  e uneori şi nedrept. ̂
f Un Nebun lângă Damă, un Nebun lângă Rege, J. 
I Ei merg cruciş, dar nu-i nimeni să-i lege. * *
* Calul sare: doi înainte, unu! lateral — se poate şi f
* invers —»
f Te întrebi: în coama-i multe unelte fermecate

ţ Regina stă lângă Rege şi spune : „Accept 
ţ Să merg oriunde, în cruciş sau chiar drept", 
ţ Dar ea nu _i stăpână aici, căci, prin lege,

poţi a alege ? |i
I
|  Tumul, în acest mic Univers, 
ţ Are mersul asemănător cu un vers :

linie dreaptă, sau poate rocada se cerc...
|De furia sa e vinovat cine-I mânuie, căci a ales.
iPionii: merg un câmp, la început chiar două, !,
j  ei pot a cere, 1
l  Capturează alături, cruciş, chiar dacă „în trecere".  ̂
I La capăt de drum nu se mântuie, ci se transformă, I

căci Şahul |
t  Poate fi şi plăcere, -dar trebuie să fie întrecere. T
i  Piesa capturată nu ajunge-n Valhâla, doar în scrin — 1 
i  Jocul următor o vor manevra iar cei ce ţin loc l  
I de Destin, j,

CIPRIAN NICKEL I
Î I

DIALOGURI

DANIEL
Fiecare avem decepţii, 

fiecare»avem ia un mo
ment dat o perioadă de 
criză existenţială, uneori ne 
eliberăm uşor, închidem 
cu furie o uşă în urma 
noastră şi mergem mai de
parte, alteori nc' simţim 
intr.o prăpastfe din care 
nu mai găsim ieşirea şi 
în loc să ne eliberăm, ne 
afundăm tot mai adânc. 
Dar să ştii că oricât de 
neagră ar fi noaptea, ori. 
căt de cumplită este fur
tuna, întotdeauna se ara
tă Soarele! Uneori răzba
tem singuri, alteori trebuie 
să cerem ajutor, impor. 
tant este insă ca o dată 
ce am învins să avem în
credere in forţele proprii, 
să nu ne mai permitem 
niciodată rolul celui care 
a pierdut. Sunt mii de mo
tive de bucurie pe care 
nu vrem şă le vedem, cu 
toate că ele există. Nu te 
mulţumi cu o existenţă 
lâncedă, care nu-ţi dă nici 
o satisfacţie, propune.ţi 
mici proiecte realizabile, 
luptă pentru ele şi apoi 
bucură-te că le-ai împli
nit. Ştacheta să nu.ţi fie 
ridicată nici prea sus, dar 
nici comăd - să nu treci 
este' ea, mereu să ai. ne

voie de un elan, de puţin 
efort, ambiţie şi atunci le 
vei putea bucura pentru 
încă puţinul câştigat. To
tul se cucereşte prin perse
verenţă şi trudă, şi nu 
Uita .- viaţa e o luptă, deci 
te luptă J
- In rest... ,.v J

Ca vântul
ce şuieră prin ierburi 

înalte —
Viaţa ta.

. ' '■ IN A DELEANU

MUSIC BOX DEF LEPPARD (VII)
A Personal Property, 

piesă cântată In premieră 
la un show din Japonia, 
ou ocazia turneului Hyste- 
ria, cea mai rapidă piesă 
de pe disc; Have You 
Ever Neened Some One So 
Bad, cu un refren ucigă
tor, în care se simt influ
enţe Hothouse Flowers, 
Rolling Stone şi Jimi Hen. 
drix; Make Love Like a 
Man, ce mai cuprinde Miss 
You In A Heartbeat (com
poziţie Collen, inspirată de 
grupul The Law), Action 
(Cover Version după 
Sweet) şi Two Steps Be- 
hind (piesă care va figu
ra pe Sound Trackul fil
mului Last Action Hero) şi 
Heaven îs? Alături de a. 
ceste compoziţii, pe- disc 
se mai găsesc piesele To- 
night, I Wanna ToUch U, 
Tear It Down şi White 
Lightning, un adevărat 
recviem adus lui Steve 
Clark, de către grupul ca
re l-a consacrat.

Piesele de pe Adrenalize 
au corespondenţe în disco- 
grafia grupului Astfel 
•Let’s Get Rocked evocă 
Rock Of Ages, dar la un

nivel actual, Tonight o 
excelentă baladă îşi găseş
te corespondentul In mai 
vechile compoziţii Heading 
For A Heart Break său 
Too late. Elliott afirma 
intr-un interviu : „Muzica 
noastră este fără îndoia, 
lă artă pură. Noi nx̂  co
piem pe nimeni, cl dorim 
să atingem perfecţiunea. 
Acest grup a reuşit să vân
dă până în prezent 25 de 
milioane de discuri şi re
ţineţi. avem până în pre
zent doar 4 albume. Lun
ga absenţă de ia megaal- 
bumul Hysteria şi până la 
Adrenalize, a fost exploa
tată de noi la maximum. 
Desigur, moartea Ivii Steve 
ne apasă încă, dar sper că 
noul chitarist se va aco
moda cu stilul grupului".

Pe coperta discului A- 
drenalize apare un ochi 
deschis, care aparţine puş
tiului Milles Kendrick. Fil
mările au necesitat * câteva 
ore, timp în care pleoape
le lui Milles au fost prin
se cu bandă adezivă, el 
trebuind să se uite fix 
spre obiectiv. Pe cealaltă 
copertă a discului apare o

poză a soţiei lui Bruce 
Sprîngsteen, Pamela.

In Coreea de Sud, albu. 
mul Adrenalize a apărut 
•cu doar 9 piese, Make Love 
Like, A Man din cauza 
textului fiind exclusă de 
pe disc. Nu este pentru 
prima dată când coreenii < 
cenzurează piesele grupului 
Def Leppard. De pe Pyro- 
mania au fost excluse Die 
Hunter şi Billy'ş Got Ă'. 
Gun, din cauza titlurilor, 
iar de pe Hysteria, Pour 
Some Sugar On Me şi Run

La 20 aprilie, ’92,*cU o- 
cazia lui Freddie Mercury 
Memorial Tribute, ce s-a - 
desfăşurat pe stadionul 
Wembley, Def Leppard a 
susţinut primul gig după 
trei ani şi jumătate de ab
senţă. Ei au fost foarte 
emoţionaţi deoarece acest 
concert a fost transmis în 
direct de majoritatea pos
turilor de televiziune din 
întreaga lume. Apoi gru
pul a avut o serie de con
certe, in Europa, în cio
buri. (Va urma).

HORIA SEBEŞAN
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Desen de FLORIN ARON PADUREAN, elev— Deva.

„Iubim şi prietenia  ̂
ţ şi adevărul, totuşi e o 1 
î datorie sfântă să pre- > 
/ ţuini mai mult adevâ- \

ARISTOTEL

intră i 
poli- 7

ţ Un tânăr soţ 
i într-un birou al 
} ţiei.
\ — Die poliţist, aş t
l vrea să reclam ceva. - 
, Mi-a dispărut soţia!
X — Grav domnule. Să \ 
i vedem, poftiţi, aveţi un 4 
7 formular. Il comple- 1 
\ taţi şi vom face totul... 1 

-- Aş dori însă ceva. \ 
Dacă o găsiţi, să nu 4 
vadă... ăsta, formularul. / 
Eu vreau să serhi aici V 
adevărul, aşa cum ara- i 
tă... '

H
M

*

La începutul acestui 
articol, vă voi pune câ
teva întrebări. II cunoaş
teţi pe Dumnezeu ? L-aţi 
primit pe Isus Cristos ca 
mântuitorul vostru per
sonal ? Credeţi că există 
grupuri de tineri Care să 
se îrtţălneâscă şi să dis
cute despre viaţa spiri
tuală şi viaţa personală ?

Iată răspunsul la ul
tima întrebare, care de 
altfel e răspunsul ce co
ordonează întregul arti
col.

Acest răspuns va fi 
mai mult ca o poveste, 
o poveste care ar vrea 
să confirme oarecum fap
tul că dragostea, orica
re ar fi ea, poate fi ex
primată în mai multe 
feluri. *

£ ora 20, oră la care 
ceva minunat se întâm
plă în faţa complexului 
Lido. Pe rând apar ti
neri. Tineri care par a 
se cunoaşte de-o viaţă, 
tineri care par a avea 
ceva în comun.

Mă apropii de ei şi 
•încerc să aflu ce anume 
este acel „ceva“. Dar i- 
nainte să aflu, va tre
bui să-i cunosc.

Sunt tineri obişnuiţi, 
simpli, înşă ceea ce m-a 
impresionat cel mai mult 
la ei, a fost faptul că 
odată adunaţi, au înce

put să se confeseze unii 
altora.

Cei mai’ mulţi dintre 
el preferă Să asculte de
cât să vorbească. Citeşti 
pe feţele lor mulţumire..

tul că aceşti tineri sunt 
creştini, tineri: care au 
o relaţie personală cu 
Dumnezeu, tineri care 
cred în ajutorul de sus.

E un grup de adoles

Să găsim

dragoste şi multă încre
dere in tot ceea 'ce fac, 
aud sau spun.

Probabil că veţi gân
di imediat la un grup 
de sectanţi sau, după 
descrierea de mai sus, la 
o armată întreagă de 
consilieri.

Eu personal n-aş spu
ne consilieri pentru că, 
în timpul cât stau îm
preună, majoritatea  ̂ nu 
fac decât să vorbească, 
să se sfătuiască şi... să 
asculte. .

Este de menţionat fap

cenţi creştini, de religii 
diferite, iată, dragă ci
titorule, unul dintre mul
tele lucruri care nu-i îm
piedică să fie împreună. 
Penticostali, baptişti, or
todocşi; tineri care sunt 
mereu unii lângă alţii 
chiar şi atunci când nu 
•se văd. Sigur că vă veţi 
pune întrebarea, cum 
poţi fi lângă cineva când 
nu il vezi ? Ei bine, prin 
rugăciune, dorindu-i bi
ne, gândindu-te la acea 
persoană ca la cineva 
foarte aproppe.

Eşti un adolescent com
plexat, neînţeles de cei 
din jur şi nici măcar de 
tine însuţi ? Vrei să vezi 
cum e să reuşeşti şi să 
nu priveşti înapoi, dar 
să nu uiţi niciodată de 
de unde ai plecat ? Vrei 
să te eliberezi de carac
terul rău pe care ti l-ai 
format, îndreptându-te 
către unul mai bun, la 
care cu siguranţă ai vi
sat ? Vrei să afli cum e 
să ştii că te mai iubeşte 
şi altcineva în afară de 
iubit(ă) ?

Ei bine, acel cineva 
pentru cei din grup este 
Dumnezeu, iar dacă ai 
intr-adevăr probleme Şi 
vrei să te consilieze ci
neva din generaţia ado
lescentină, sau vrei să ai 
o relaţie mai apropiată 
cu Dumnezeu, oricine ai, 
fi,' adolescenţii din acest 
grup te vor primi cu 
multă dragoste şi de fi
ecare dată vei şti că: 
^Ne vom rugă pentru 
tine".

La urma urmei, vei 
putea zice odată cu a- 
ceşti tineri „Cineva aco
lo sus ne iubeşte". Vino 
să-l descoperi, in fieca
re seară, de la ora' 20. ?

ROXANA MERGEA,
Liceul „Traian” Deva

TINERI IN DERIVA
• FţJRT CALIFICAT. 

La 23 de ani. Florin Ni- 
colae Pleşa a ajuns elec
trician la S.C. Siderurgi
ca S.A. Hunedoara. Se pa
re, că îi plăcea însă mai 
mult meseria de hoţ. Spu
nem acest lucru întrucât 
Poliţia municipiului - l-a 
documentat că este auto
rul infracţiunilor de furt 
calificat şi deţinere ilega
lă de substanţe toxice.

Ce a făcut ? A furat 
şapte capsule cu conţinut 
de mercur în greutate de 
3,6 kg de la relee de sem
nalizare din cadrul Lami
norului de profile mici. 
Valoarea prejudiciului ca-; 
uzat firmei care îi plătea 
salariul a fost de 6 500 000 
de lei.

La Timişoara era piaţa 
de desfacere.

• LINGURAR ŞI VUL- 
TURAR. Două nume cu 
rezonanţă: Viorel Lin
gurar şi Liviu Vulturar. 
Primul este din Călău şi 
are 32 de ani, cel de al 
doilea, 31 de ani, din ju
deţul Alba. Amândoi sunt 
recidivişti şi tot ambii sunt 
autorii a opt spargeri de 
locuinţe în municipiul De- 
ya. ,

Au adunat astfel, băieţii 
bunuri în valoare' de 
21000000 de lei. 75 la sută 
dintre ele au fost recupe
rate.
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Cjj-M s&ane... de ţeheu.aeie
Capricioasă iarnă a- 

vem! Venită inainte do 
vreme, cu inundaţii cum 
nu s-a mai pomenit în 
decembrie, cu geruri de 
crapă pietrele în februa
rie... O iarnă pe care cu 
siguranţă cei mai mulţi 
dintre noi n-o vor uita.

Sigur, e bine pentru 
pământ că avem zăpadă. 
E bine şi că gerul e în 
luna lui faur şi nu mai 
târziu. Dar pentru oa
meni, fiecare în parte cu 
problemele lui, frigul 
şi alunecuŞul nu sunt 
nişte plăceri. Dimpotri
vă, adaugă necazurilor 
zilnice riscuri şi neplă
ceri în plus. Aşa cum 
am aflat de la inspira
toarele acestui articol, 
ale căror nume insă îl 
trec sub tăcere din mo
tive lesne de înţeles.

Era o zi însorită, dar 
un soare cu dinţi, care 
mai mult lumina decât 
încălzea. Oricum, locul 
în care stau florăresele 
în Piaţa Centrală din 
Deva nu era însorit. 
„Cred că vom intra în 
cartea recordurilor şi 
noi şi florile noastre pen
tru rezistenţa la frig“ — 
spunea cu umor dna C. 
Blindată contra frigului, 
inclusiv cu o pătură le
gată peste mijloc, având 
garoafele bine înfofoli
te, dna îşi aştepta pu
ţinii cumpărători gen
ei indu-se ce bine e să 
ai bani mulţi. Cine are 
bani îşi poate permite

achiziţionarea unor spa
ţii încălzite, cine nu-i a- 
re, stă afară şi dârdâie. 
Ce să-i faci, aşa-i în e- 
conomia de piaţă.

Ca s-o mai... încălzesc 
puţin, i-am spus dnei G. 
că vine . începutul lunii 
martie, cu sărbătorile 
sale „feminine" şi atunci 
florile se vor vinde foâr. 
te bine. „Da. Numai că 
până atunci producătorii 
lor le vor scumpi iar. 
Şi dacă acum nu facem 
vânzări, de unde bani să 
putem lua flori multe?" 
Este şi ăsta un adevăr...

Dacă afară acum e ne
plăcut să stai, nu-i mai 
puţin adevărat că este 
rău şi să nu poţi ieşi din 
casă. Dna B., octogena
ră, şi-a fracturat o mâ
nă cu câtva timp în ur
mă. De la o vârstă oa
sele se decalcifiază, o- 
chii nu te mai ajută, pa
şii devin şovăielnici, a- 
şa că gheţuşul prezintă 
riscuri mai mari decât 
pentru alte persoane. A- 
cum stă cu privirile pe 
geam, este atentă la so
nerie, aşteptându-i pe 
cei mai tineri să-i adu
că o pâine, alte cumpă
rături. Dar câte persoa
ne nu sunt în situaţii si
milare ? Sau poate chiar 
mai dramatice, căci cei 
care sunt singuri pe lu
me sau au copiii depar
te, trebuie să apeleze la 
mila vecinilor şi cunos
cuţilor.

Poate cele două cate
gorii — a vânzătoarelor 
„sub cerul liber" şi, la 
polul opus, a bunicuţe
lor Ce nu-şi pot părăsi 
apartamentele — • poate, 
nu sunt reprezentative 
numeric vorbind. In 
schimb categoria femei
lor şomere are o pondere 
mult mai mare. Lor nu 
numai frigul de afară le 
dă frisoane ci şi repar
tizarea bugetului famili
ei, sensibil „subţiat" da
că nu lucrează. Pe dna 
P. am întălnit-o pe stra
dă. Venea de la oficiul 
de şomaj. „Asta e ultima 
lună în care mai bene
ficiez de ajutor de şo
maj. Apoi», voi sta a- 
oasă". Are 29 de ani lu
craţi, dar numai 47 de 
viaţă, aşa că până la 
pensie mai e de aştep
tat. E mulţumită însă că 
marile probleme şi le-a 
rezolvat deja, fiica fi- 
indu-i măritată şi câş
tigând bine atât ea, cât 
şi soţul ei.

Probleme, probleme. 
Diverse şi totuşi atât de 
apropiate prin tristeţea şi 
nemulţumirea pe care le 
dau protagonistelor E 
drept că cel puţin pen
tru unele persoane ve
nirea primăverii va a- 
duce o îmbunătăţire. Nu
mai că până atunci mai 
este. Iar despre fe-mar- 
tie, ştim noi ce se spune.

VIORICA ROMAN

1

LEACURI LA INDEMANA
Se ştie că ceapa şi us

turoiul sunt de multă vre
me întrebuinţate în popor 
ca leac al multor boli şi 
molimi. Se spune că în 
gura care a mestecat cea
pă sau usturoi nu se mai 
găseşte nici sămânţă de 
microb, chiar dacă l-am 
căuta cu lumânarea. (S-au 
constatat la usturoi nu nu
mai însuşiri bactericide ci 
şi de combatere a hiper
tensiunii arteriale).

Usturoiul se folosea în
că de pe vremea romani
lor ca medicament împo
triva ascarizilor (limbri
cilor).

Ceapa mai este cunos
cută şi pentru calităţile ei 
diuretice.

DACA fumaţi...
Fiecare ţigară — sunt 

de părere specialiştii în 
domeniu ;— scurtează cu.. 
15' minute viaţa celui ca
re fumează. Cei ce fumea
ză mai puţin de 10 ţigări 
pe zi îşi scurtează viaţa, 
în medie cu 4,6 ani; cei 
care fumează 10—19 ţi
gări zilnic, trăiesc mâi pu
ţin, în medie, cu 5,5 ani; 
cei care fumează 20—60 
ţigări pe zi au o viaţă mai 

•scurtă in medie cu 6,2 ani; 
cei ce depăşesc 46 de ţi
gări işi scurtează viaţa cu 
8,3 ani.

Zâmbiţi, vă rog
lipi place să merg pe 

stradă, în locurile aglo
merate şi să privesc chi
purile oamenilor. De mul
tă vreme însă observ o 
anumită crispare, tris
teţe şi apatie pe feţele 
trecătorilor. îmi spu
neam că e ceva trecător, 
desigur toată lumea e 
grăbită să ajungă cât mai 
repede la destinaţie, gân
durile vieţii îi preocu
pă pe toţi cei care mun
cesc pentru pâinea zil
nică. Dar unde a dispă
rut zâmbetul ? Dacă bă
trânii nu mai au pentru 
ce zâmbi, viitorul lor fi-' 
ind prea contopit cu pre
zentul deznădăjduit, da
că părinţii sunt prea În
gânduraţi cu ziua de 
mâine, cu teama posibi
lului şomaj şi ce vor 
pune pe masă, totuşi cei 
tineri cum şi-au putut 
pierde zâmbetul ? Stu
denţii sunt încruntaţi, 
schiţează zâmbete doar 
când îşi întâlnesc priete
nii. Uneori văd câte o 
pereche de îndrăgostiţi ce 
par a-şi fi regăsit voia. 
bună dar îndată ce se

I DE PE ALTE MERIDIANE

Femeile apelor
Intre marile ciudăţenii ale Japoniei, populaţia 

numită ama ocupă un loc aparte. De peste două mi
lenii, dintre pescarii arhipelagului care-şi câştigă 
hrana cea de toate zilele trudind zi de zi pe mare, 
nimeni nu a putut atinge vreodată performanţele 
aproape incredibile ale acestor nimfe. Ama sunt 

l scufundătoare — tinere şi bătrâne — ce aduc zilnic 
! la suprafaţă scoici şi alge comestibile, de Ia adân- 
I cimi de până la 25 de metri. Cele care lucrează în 
1 larg sunt supravegheate de un bărbat din familie 
| rămas in barcă. O ama se poate scufunda de 50—60 
i de ori pe zi, depăşind de trei-patru ori posibilitatea 
| bărbaţilor de a practica această îndeletnicire subac. 
; vatică. Satele populaţiei ama, aparent anacronice,
I sfidează intr-un fel imaginea supertehnologizatei 
Japonii, dar nevoile traiului zilnic le-âu făcut să
I‘ crească numeric : femeile adâncurilor depăşesc astăzi 
7 000 de suflete.

Ţine de eondnită •••
•  Imediat ce intraţi in 

casă, schimbaţi-vă întrea
ga vestimentaţie.

•  Scuturaţi pe geam lu
crurile pe care le-aţi pur
tat şi puneţi-le pe ume-

. rase. ;
• •  Puneţi-vă pantofii pe 

şanuri şi ştergeţi-i imedi
at de p r a f î i  veţi avea 
pregătiţi pentru următoa
rea dv ieşire în oraş.

•  Ţineţi pantofii in ves
tibul şi nu la vedere ; un 
suport gen scăriţă pe ca
re încap mai multe pe
rechi de pantofi, acoperit 
de o mică draperie, vă 
poate rezolva această pro
blemă. '

•  Un şorţuleţ şi o pan

glică mai lată sau o băs- 
măluţâ pe cap sunt bine
venite când intraţi în bu
cătărie....

•  Când puneţi masa, nu 
uitaţi: cuţitul şi lingura 
în dreapta, furculiţa în 
stânga, linguriţa de de
sert în faţa farfuriei sau 
tot in dreapta ei.

•  Nu lăsaţi niciodată 
farfuriile nespălate prin 
chiuvete oricât de greu 
v-ar fi. O elementară ci
vilizaţie ne obligă să strân
gem masa, să măturăm fi
rimiturile şi sâ spălăm va
sele imediat după ce am 
mâncat; la aceste treburi 
este firesc să participe toţi 
ai casai. .

f Reţete de la cititoare • j
I  •  PRĂJITURA ,.PETRE ROMAN". Bla*: 9 ouă, j 
J 9 linguri zahăr, 9 linguri apă, 9 linguri nucă, 9 lin- ] 
I guri făină. Se bat spumă albuşurile, se adaugă apa, apoi I
* zahărul, gălbenuşele, nuca, făina. Din această corn- 1
ţ poziţie se coc 3 foi pe dosul unei tăvi unse cu ulei. | 
*? 300 gr zahăr se cOramelizează şi te întinde pe j
* primele 2 foi. > 
J Crema: 3 linguri făină, 3 gălbenuşe, 500 ml lap- J 
I te. Se fierb toate până se îngroaşă ca o smântână. I
* Când s-â răcit se amestecă împreună cu 200 gr unt |
* frecat in prealabil cu 200 gr zahăr pudră şi vanilie. J
i  Glazura: Albuşurile rămase de la cremă se bat* 
1 spumă tare, pe abur, cu 150 gr zahăr. Gând cele 3 i 
|  foi au fost umplute, se lasă o oră cu o greutate peste j 
jele, apoi se pune glazura de albuş. Deasupra se rade I 
ţ ciocolată. (Reţetă primită de la Organizaţia de femei] 
|  Deva a P.D.). „ j

_ * _ * _ * — * _ * — * — * — * — <— * — * — * —. * — * — *

Ceasornicăria, o mese rio de precizie şi fineţe, este practicată cu plăcere 
de dna ADELA BUŞILĂ.

Foto; PAVEL LAZA

despart la colţul străzii 1 
fiecare îşi continuă 'dru-Ş 
mul îngândurat şi de pe |  
chipurile lor dispare fe- J 
ricirea. Femei frumoasei 
merg pe stradă de par- *> 
că şi-ar urî frumuseţea. I 
Rar mai găseşti chiar J 
şi acel surâs comercial ţ 
de pe chipul vânzătoa- I 
relor şi ele par obosite, î

j fe t f t t t ir î  ) |

plictisite, parcă ar fi su- I 
părate pe cumpărătorul J 
care le solicită atenţia. I 
Mici oaze, de veselie mai * 
întâlneşti la amiază când I 
şcolarii mici pleacă spre * 
casă bucuroşi că au scă- I 
pat de abecedar şi arit- J 
metică. In rest ntoho- |  
reală şi apatie. Să fie I 
de vină timpul sau tim- J 
purile?... Să ne fi. dis- |  
părut motivele de bucu- » 
rie ? Să ne fie lehamite I 
de viaţă tuturor 7 ;

Oameni buni, când | 
mergeţi pe stradă, zâm- * 
biţi vă rog) ' S

INA DELEANU

— Soţia nu are nimfe 
împotriva pasiunilor. J ţ?»

— Câtuşi de puţin. CUtr 
mă stimulează. ţ

— Şi ce anume vă pe#; 
ocupă • în timpul liber t

— Gătitul şi servitul me
sei, spălatul vaselor şi al 
rufelor...

— Soţul dv are ceva 
semne particulare 7 alt
minteri nu-1 putem girf*’

— încă nu, dar O să ai
bă când mi-I veţi adaos 
acasă I /• ' . :

■— Spune-mi, draga mea, 
după ce gătesc ceva pjen- 
tru cină, hrănesc copiii, O 
spăl şi-i culc, eşti de a- 
cord să merg şi ei* puţin 
Ia plimbare ?

— Mai întâi faci cură
ţenie in bucătărie, speli 
vasele, duci gunoiul jos 
şi după aceea, dacă-ţi mai 
arde, poţi să te şi plimbi 
puţin...

; * Care a fost cel mai 
bun sfat pe care l-aţi pri
mit vreodată în viaţă 7

■— Să mă.nsor !
— Minunat i Dar cine vi 

l-a dat ?
—• Actuala mea soţie.

. N. ZAMFIR

• « • *  »  mmmm m m .

• Pâinea rece îşi reca
pătă prospeţimea şi sa
voarea ambalând-o în 
hârtie albă îmbibată eu 
apă şi apoi introducând-o 
în cuptor, timp de 10—12 
minute.

•  Blănurile sintetice se 
pot curăţa folosind o pas
tă moale din făină ?i neo- 
falină. Care se întinde pe 
suprafaţa blănii, şe la
să 12 ore departe de sur.
se de căldură, apoi se

S fa tu r i u t ile
scutură bine, folosind o 
vergea învelită cu o câr
pă albă, curată.

•  Ochelarii se cură
ţă cu un amestec de apă 
şi alcool (în părţi egale) 
şi şe şterg cu o cârpă 
moale. .

•  Unghiile care se rup 
cu uşurinţă trebuie in
troduse zilnic în ulei

călduţ (10—15 minutei.
•  Lămâile introduse 

în apă caldă, câteva mi
nute, vor avea mai mul
tă zeamă.

•  Mobila pătată de 
degete se freacă uşor cu 
o cârpă moale muiată 
în apă amestecată cu câ
teva picături de amoni

ac şi se lustruieşte re
pede cu o flanelă.

•  Muşamaua îşi reca
pătă luciul şi culoarea 
dacă e frecată ’ cu un găl
benuş de ou crud.

•  Cojile de ouă nu se 
aruncă, cj se pisează mă
runt şi se introdne în 
pământul fiorilor din ghi
vece, constituind cel mai 
bun îngrăşământ pentru 
plantele decorative de 
apartament.
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Dna Eugenia Mariş es
te originară din partea 
de md a ţării, mai pre
cis din judeţul Prahova. 
A menit în AedemL in 
comuna Burjuc, după ce 
« obţinut diploma de in- 
jftnor zootehnist. S-a că* 
jfitarit apei în satul To- 
tătfifti, aparţinător . co
munei, aţa că a rămas 
definitiv în localitate. I» 
1992 — primele alegeri 

fi democratice din 
omdnia după epoca în

tunecată a dictaturii co- 
mumstc — a candidat pi 
9  câştigat postul de pri
mar «I Bnejuealui -pe. lis
ta w U  partid mare micea 
«ă face fi drege în Ro
mânim, -dar n-a reuşit ci* 
ne j#ie ce fi acuma ss 
mcmidă Intr-un ■anonimat 
pe pare M meriţi. Am 
mfircbot-a pe primăriţa
TŢI*«»a«ai r-atlntid » . i'. .SmdtpKfţfţtfvHHRlv* •• ’.

— Cum v-afi mmmo- 
dfit cit -meleagurile mâa- 
fiHfiui nostru Ardeal?

— Foarte bine. Arde
lenii sunt oameni de trea
bă, harnici, iubitori i e . 
dreptate fi « M r . Gân
desc ei mfi încet, dar 
gândesc bine.

— Dar cu funcţia de 
primar cum <06 împăcaţi ?

— M-am obişnuit şi 
TO-am înhumat la trecu.

interesul 
fi ' -Ol- . «ia

ci. împreună 
nu ■ colaboratorii mei fi 
nfi causUlerM mmm. cd- 
KM reuşite eu cure nu 
ne lăudăm, deşi poate ar 
-murata, căci mu sunt mă.

in curgerea isteriei. In 
perioada respectări', nici 
ftt comuna amintită, mii 
in alte locaiităfl fie  ju
deţului nu s-au petrecut 
minuni. Dar — fii ciuda 
tranziţiei pe care a stră
batem ou multe macazuri 
fi nemulţumiri — a-a re- 

- mfit câte cava. S-mu re- 
mmet- clădire» Primări 
fi fi a cons&uiui local,

nu le mai trebuie ioc — 
cum se apune în Ardeal 
— fiindcă nu as pute
rea să-l lucreze nict pe 
cel ce le-a fost atribuit 
până iacaua. Oricum, lu
crurile s-au lămurit şi 
se îndreaptă spre limpe
zire def năucă fi dreaptă.

Burjucul — ca de alt
fel întregul judeţ fi toa
tă ţara — se află mpre-

9 ■■■■■■ '■ ««

ttwjaail mu este o co
mună .mmm —- are daci, 
«■te şi te fur de 900 de 
gospodarii, fer perioada 
«naortfi m» mm se poate 
tmmridera relativ scurtă

unele şcoli fi  comise cui. 
tunde, oîtcdudiriăe fii- 
litote publică, *.m ri
dicat a nonă biserică 
fel - satul Tăd&răşti. 
Oamenii, te 'marea tor 
majoritate, fi-em. primit 
pământul ta emre aveau 
dreptul conform Legii 
fondului funciar. Cu «- 
coastă ocazie arm. aflat că 
cei mai bogaţi ţărani 
sunt cei din satul Tisa, 
care au pământ  -pe. ra
za mai mtiFtor sete din 
jurul localităţii lor. A- 
plioarea Legii mr. i&jlMO 
tacă nu s-a încheiat, dar 
se va finaliza ta mod 
precis te primăvara a- 
«estul an. Tist-.nit — a 
reieşit fi cu prilejul mă
surării pSmănttdui — s-au 
dovedit mari iubitori de 
satul Iar fi 'de pământ, 
dar sunt cdftaa cărare

cent sub hieonida aibă a 
iernii, anotimp ce se zbatr- 
leşte de ia * zi te alta. 
■Oamenii mm, fără excep
ţie, tot ce le trebuie a- 
casâ. Şcolile, căminele 
cuMxrfie, . cetăţenii am 
cu ce să facă fonii 
în sobe. Oamenii speră 
intr-o viaţă moi linişti
ţ i  aidoma imnului ce ie
se pe honacrile caselor. 
Se bucură, poate nu toţi, 
fie faptul e i  lucrurile în
cep să se aşeze in cn- 
mu.ua lor, in judeţ şi in 
fură.

ia ultima vreme, ea* 
menii eu început să dis
cute asupra a două as
pecte eon; U interesează 
te cea mai mare măsu
ră pe mulţi dintre ci. 
Primiţi dintre acestea 
este realizarea mnfi pa
sarele peste Mureş, între

satele Burjuc şi Tisa. 
Ne spunea primăriţa co
munei :.

— La finele lunii de. 
cembrie, anul trecut, ţa
rinile ăîn dreapta ţi 
stânga Mureşului au fost 
acoperite de ape. Aşa ce
va n-am mai văzut. In 
ziua când apele.eu ajusta 
la cota -maximă, practic 
dintr-un deal în altul, a 
venit în Burjuc dl Cos- 
tel Alic, prefectul jude
ţului. Jbe .facem cu sa
tul Tisa ? B complet 4- 
zalat fi aşa va păţi ari
de câte ari va ieşi Mure
şul . din motel, - fapt m  
ee se întâmplă -te mofi 
dedic". *Ar trebui con
struită o trecere peste 
Mureş" — am zis eu. „A- 
âicâ ce, în mod -concret ? 
Pod facem : filtre - Zam 
şî Sătciva". JPoate 
o pasarelă". Ol prefect 
ro-e privit atent apoi a 
spus: „Bine, atunci fa
cem a pasarelă".

— O sâ se facă ?
— Da. Şantierul fie te 

Bdtt Mare-Retezat fi-a 
asumat reaUzarea e l

Ai doilea respect- 'fia-: 
spre care se vorbeşte este 
montarea tn cemună 9 
urnei centrale telefonier. 
Ana Eugeni* Mariş a dle* 
cutat pe această temă cu 
conducerea JBomtcle- 
oom" Deva fi 9 re act- 
gurărl eâ treaba ee «n> 
fimţdlril. Oamenii au pri
mit vestea cu bucurie fi 
deja vreo ISO fie familii 
an depus cereri pentru 
a fi legaţi te circuitul 
telefonic naţional. Spa- 

' ţiul necesar instalării mefi 
centrate există —- e chiar 
te tectete primăriei —* 
fi sc speră ea te foarte 
scurt timp sâ I se fisa 
destinaţia dorită.

O CRADINITA 
MODEL

Intr-adevăr, grădiniţa din 
Burjuc arată bine, oferind 
lin cadru plăcut, care li 
apropie pe copii de ite- 
Bgrojir. inderanânâu-i să 
«Cal teci spra a Snvăţa J«- 
crBii folositoare, decât să 
rlw iri acasă. Chiar dacă 
acum este frig fi zăpada 
«tendeeti l In grădiniţă 
«sie caid. Ce ne-a impre- 
staaat *wi este atât mate. 
«tetei didactic, te imbegă- 
(taaa căruia a contribuit 
şi consiliul local, Ci talen
tul educatoarei Cristina 
Borza, conjugat cu al ia. 
V&ţ&toarei de la Tisa, Sa

rma Stana, care am aşezat 
pe pereţii Meteori scene 
de h m , reotbeate te ta». 
Per», ce impresionează .«tă
cut ochiul. Felicitări ta. 
tentaţilor oameni ai cate. 
drei!

CONSILIUL LOCAL 
AJUTAI

Ajută, intr-adevăr J Sunt 
preconizate reparaţH peu. 
tru feste dte Tătară»» 

Pentru SÂ- 
tu iote 

procurate deja. fimpă cman 
ne spunea dna primar ®- 

î»tr-e dtiuu 
aparte este Honda Pri

mară Mm TSiârişB.
10BM» veteatedi si 9 
riorării dbăkrU 
putut B fotesită de « 
bucată de th f  
se pa ta r e  t a i  te i

câmimflui cultural. 
Cât timp te" var mai pu. 
tea «te* aW?! Ce ae va 
întâmpla «« şeaate pro-
priu-zisă Ti

SAT BOGAT 
CU CĂMIN SĂRMAN

t ce in ce. i 
are Samstee. Tba» 
baie sS afibfi aud 
gri# te<ă de lăeapd fia 
caltari al taeateOpL

t a n a b b l  itesot

Tisa-Burjuc. Tânărul preot 
este simpatizat de cctâţe- 
rui «eter deuă tete. Asta 
deoarece le vorbeşte oa
menilor — tineri js| vârst
nici, bărbaţi şl femei — 
în biserică şi in afara fi 
— frumos, civilizat, ca 
■respect. A  teafiă-.mft-i a- - 
te te , te apetm  Ita /tineri.

' '''fimamfiafi u*
a organizat, cu 

sârbă* 
biserica 

O» acest 
otel m  prL 

cântta 
ale re

naşterii'' 
| |  arăm tână- 
si păşească pe 

te fi Ka ales: a- 
fa |Wte lăcaşuri- 

Sar de cult a tmtarer era- 
jjariaştew. -

Medicul de ţarâ
La dispensarul medical 

din Burjuc, la primele 
«te ale dimineţii, am gă
sit-o pe dna Marioara Mu
ra. asistentă medicală. 
BftsSokn împreună regis
trul de consultaţii.

— In anul 1905 au fost 
consultaţi 825 de adulţi 
şi 566 de copii — ne spu
nea dna Marioara Mura 
tâi orice oră din zi fi din 
noapte noi suntem la dis
poziţia oamenilor ajunşi 
te suferinţă. Facem con. 
*ultaţii, tratamente...
, Continuăm dialogul cu 
ţfl dori*» Vladislav Mi- 
cin, medicul coordonator

al dispensarului. Începem 
cu o întrebare care spe. 
cialiştilor, poate, li se va 
părea naivă -.

— Ce scrie pe uşa ca
binetului dumneavoastră ?

— Cabinet medical.
— Specialitatea?
— Sănătatea sătenilor: 

Pediatrie, ginecologie, car
diologie, obstetrică... - De 
orice are nevoie emul a- 
juns la suferinţă.. La 
condiţiile noastre, fireşte.

-r :-m etan pp»cate|8 în 
folosul sănătăţii oameni, 
tor?

— Care nu pot veni la 
nsA, la dispensar, ne du.

cern noi la ei. Pentru să
nătatea şi viaţa săteni, 
lor facem orice ne stă 
In put!nţ&

— Cu ce vă deplasaţi 
la o urgenţă, de pildă, 
noaptea?

— Cum putem. Şareta 
ca cai fi vizitiul nj s-ap 
luat. Dar sunt săteni ca
te au maşini. Când ape
lăm ta ei. ne ajută. Avem 
şi an Ttebant pe care 
eu fac şi pe foîeruL..

...Este grea ta Dispen
sarul medical din Burjuc, 
greu pentru asigurarea 
unei asistenţe medicale 
(dacă aceste vorbe nu

sitesilsr
sunt prea pretenţioase) |
in cele şase sate. Este 
-adevărat, repetăm, condi. 
ţiile sunt grele ta dispen-
sarrţeie medicale de la sa- S 
te. Cu referire la cel din ■  
Burjuc vom scrie ceea I  
ce am văzut îa faţa lo- ■  
«A ur spaţii sunt multe 1 
şi goale. Nu există reţea ■  
de apă. grupul social, I  
sobrie improvizate poate * 
am  fi destule până V 
ta sosirea primăverii Dar 5 
totul, în activitatea de 1 
ii şi de noapte a lucră- |  
tocilor dispenzarului me- 1 
ditai, este pentru sănă- ■  
tatea săteniior. |

Si. ««tari. suni pe aproape ! Demn de 
BOBINA i m  CBtNG. 

* « • * « • « • • « • ■ # * •  'S-maumm»-mn m m
Şcolii» , primare, «feldecatw pe postat

nu un 
şcolile de ia sate!

Şcoala Primară din Burjuc s-a redeschis ta anul 
1991, când învăţător m venit fttsa Zdiţa Jianu, un cadra 
didactic cu experienţă, care se străduieşte sâ desfăşoa
re © activitate instructiv-educatîvă de calitate, ca orice 
om «d catedrei care se respectă. Venind pe acest posţ, 
dna Jlanu a Încercat sâ valorifice şansa oferită de elev* 
săi dotaţi, deşi sunt copii de sat, de un dialog util, fi
resc cu părinţii acestora, de sprijinul primit din parte* 
consiliului JoaS/:

După redeschiderea şcolii ta 1991, instituţia, foşti 
cu ani In urmă şcoală generală, centru de comună, dis
punea de un minim inventar şi acela distrus. Ni s-a 
spus că ceea ce a tas* la  desfiinţare s-â preluat de că. 
tre şcolile generale din Gurasada şi Zam. Acum, Şcoa
la Primară (fin Burjuc dispune de o bază materială pre. 
cară — mobilierul se repară ta fiecare an pentru a re
zista la verticală- In plus, „şcoala nu dispune de un mi
nim de aparatură, deşi elev® sunt bine dotaţi. Există o 
cutie eu diapozitive, ne spunea dna Jtenu, dar acestea 
nu mai pot fi folosite în procesul instructiv-educativ, 
întrucât se referă la activitatea şoimilor, patriei, a plou 
ifierilor". , : ;

Şcoala Primară de centru va intra In repăraţle (în 
exterior) în primăvară, lucrarea fiind deja contractată. 
Până acum a fost reparat interiorul aici şi la grădiniţă, 
dar şi la şcolile din Tisa şi Gtodghileşti. jSe urmăreşte, 
în continuare, ea interioarele de la toate şcolile comu
nei, ne spunea dna tag. Eugenia Mariş, primând comu
nei, să fie reparate ta perioada următoare*1. Combusti
bilul a fast asigurat tot cu sprijjmd consiliului local 
şi tăiat cu ajutorul părinţilor.

O problemă nerezolvată, întâlnită, de altfel, In în
tregul judeţ, ta cazul şcolilor primare, o constituie pos
tul de îngrijitoare de pe raza comunei. Cu o indetani- 
zaţie de 16 Wo lei, e greu sâ găseşti un om care sâ se o. 
cupe de curăţenia instituţiilor şcolare. Credem că In
spectoratul Şcolar Judeţean, cu sprijinul Min. Invăţâi^nt*. 
lui, va putea găsi o modalitate dea4 ajuta pe ac^ti oa
meni măcar cu o indemnizaţie de cincizeci mii lei, ta 
felul acesta ajutând... starea de sănătate a elevilor.

Să menţionăm că, prin grija Inspectoratului Şcolar 
Judeţean, nu test asigurate manualele necesare, ediţia 
1995. Acestea au fost repartizate la şcoHIe primare, dht 
Tisa, Glodghileşti, Brădâţel, Tătărăşti, Burjuc. Cadre 
didactice cu dăruire pentru meseria aleasă (învăţătoare, 
educatoare) asigură un proces instructiv-educativ de 
calitate. Tot aceştia se ocupă de confecţionarea mate
rialului didactic. Dorinţa tor este ca o parte din Soaţe, 
rialul didactic repartizat de Inspectoratul Şcolar Ju
deţean să ajungă şi la şcolile primare de la sate, nu nu
mai la cele de la oraşe. Şi un minimum de aparatură, 
întrucât şi copiii de la sate sunt dornici să vadă pe vki 
aspecte concrete videouaudio. Pentru a nu se mai apela 
ta tăieturi din cărţi, ziare— „Când în emisiunile Tv ve
dem că elevii din grădiniţe lucrează cu calculatoare, 
parcă., distanţa este prea mare şi se tot măreşte*.

Pagină realizată de: GU. L NEGREA 
TRA1AN SONDOR, M1NEL BOBEA
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CUVÂNTUL LIBER

2>

S C. CETATE SA
BE\Â

Tel 054 214.225 
054 217.937

t  GKÎU STAS 295 lei/kg.
-fran co  m o ara  Deva 

L PORUMB STAS 270 leţ/kg. 
- franco moara llia

{
♦

NOUL M AGAZIN  
DEVASAT

' str. Avram Iancu. b l H 1, parter, 

vă oferă
INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE. CÂT ŞI GAMA 

COMPLETA A PRODUSELOR NEI :
•  Televizoare color, diagonala 37-63 cm
•  Combine muzicale
•  Casetofoane cu şi fără CD
•  Combine frigorifice• Maşini de spălat• Aspiratoare

CASETE VIDEO Şl AUDIO.
Aceste produse te puteţi găsi şj Ia ma

gazinele din :
— BRAD, str. Republicii, bl. 19, parte?
— HAŢEG, str. Timişoara, n r 16.

NEI VĂ COLOREAZĂ V IA ŢA  f

\ ASOCIAŢIA MEROPA S.A.
V Ca sediul in Hunedoara, bdul Traian, nr.9.
y anunţa
\ Înfiinţarea Asociaţie» Salariaţilor şl Mem- 

[ { brilor Conducerii S.C. MEROPA SJL in teme- 
j.} iul Legii nr. 77/1994, pentru dobândirea de 
f-ţ acţiuni Ia S.C. MEROPA S.A. Hunedoara, care 
rţ se privatizează in condiţiile Legii nr. 55/1995. 
t Pot întră în asociaţie: 1

ţ? a) Salariaţii societăţii comerciale cu con
tract de muncă pe durată nedeterminată, eu 
program de lucru normal sau cri pofte o Ju- \ 
mătate de normă; \

b) Membrii conducerii societăţi comerciale I) 
1 în componenţa definită de art. 76 din Legea \ 
\ nr. 58/1991 sau managerul societăţii corner- i 
ţ ciale definit la art. 3, lît. b, din Legea nr. 66/ i 
y 1993 privind contractul de management; i 
i c) Foştii salariaţi ai societăţii comerciale; 

d) Pensionarii care au avut ultimul loc de 
muncă la societatea comercială MEROPA SJV. 
Hunedoara.

Persoanele prevăzute la Uterele st, b, e, d 
pot fare parte dSrrtr-o singură asociaţie.

Nu beneficiază de prevederile de la litera 
e foştii salariaţi care mi an Inerat minim un 
»» in cadrul societăţii comerciale şi cri cărora 
9 *4  desfăcut contractai de mancă din motive 
imputabile lor.

Relaţii suplimentare Ia telefon 716592.

UZINA MECANICĂ ORAŞTIE 
Angajează prin concurs 

•  ŞEF SECŢIE TURNATORIE PONTA. 
Condiţii: studii superioare — specialitatea 

turnătorie; minim 5 ani vechime in funcţii de 
conducere In specialitate.

Salarizarea In condiţii foarte avantajoase. 
Relaţii suplimentare la sediul unităţii, str. 

t N. Titulescu, nr. 60, tel. C54/641O40, interior 
1 233; 257. (6396678)

COOPERATIVA „PRESTAREA" S1MERIA 
A deschis In cadrul Complexului Piaţă o ( 

unitate de reparaţi! inriUfămlnte şt una de , 
reparaţii riiuio şs fncinoaiiE» /

Anunţă, de asemenea, intenţia de majo- ) 
rare a tarifelor si adaosului comercial cu 100 \ 
Ia sută. (6396679)1

*1
Cel mai mare distribuitor en gras din ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE balotată 
IMPORT VEST

V A  O F E R Ă

• îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată fa sortimente de sezon

•  îmbrăcăminte aesortată, colectare originală 
în pungi intre 5—15 kg
caritatea minimă de vânzare 100 kg 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA I
•  Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal

— toate mărimile, toate culorile.
CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI t 
Adresa birourilor: Cluj-N., str lulht Ma- 

riiu. nr. 6. Te!efon/Fax 064 — 194030 (luni — 
vineri : 8-16). Orar depozit: satul Vlaha, în
tre t e l  şl sâmbătă. S—16. „

BANCA „DACIA FEUX“ SJV. CLUJ-NAFOCA1 
SUCURSALA DEVA -

Anunţă vânzare prin licitaţie publică 
I; următoarelor bunuri imobile:

•  construcţie — autoservite cu dotările 
'aferente la parter şl locuinţă de serviciu la
etaj, situaţi în Hunedoara, bdul Traian, nr.
3 A. Preţ de pornire — 600 00Q 000 lei;

apartament en 2 camere, ritual în Hu
nedoara, bdul Dacia, nr. 41, bl. 47 B, ap. 32. 
Preţ de pornire — 6 900 909 lei;

i  apartament ca 3 camere, situat în Hu
nedoara, str. Eliberării, bl. 5, ap. 41. Preţ de 
pornire — 5 000 000 Iei;

•  casă, curte şi grădină, situată in Hune
doara, str. Lătureni, nr. 11, Huituri. Preţ de 
pornire — 86 990 080 Iri;

•  casă, carte, situată fa Hunedoara, str. 
Dorobanţi, nr.- 23. — Preţ de ţ.amiie—
33 000 000 Iei;

•  casă, curte intravilan, situată In Hu
nedoara, str. Dorobanţi, nr. 3. Preţ de pornire

000 000 tel;
•  apartament en 2 camere, situat in Hu

nedoara, str. Sinetului, nr. 4, ap. 24. Preţ de 
pondre — 6 000 00» k i;

•  apartament cu 3 camere, sitari fa Hu
nedoara, str. Cbrvin, nr. 15, bl. H2, ap. 2. 
Preţ de pornire — 9 200 000 lei;

•  apartament cu 2 camere, sitari fa Hu- 
Inedoara, str. A. Iancu, nr. «, b l H4, ap. 42.
Preţ de pornire — 8 000 000 lei;

•  apartament cu 2 camere, ritual fa Hu
nedoara, str. A. Iancu. nr. 6, U. H4, ap. 44. 
Preţ de pornire — 7 700 000 lei;

•  apartament eu t  camere, situat In Hu
nedoara, str. RtmcuTuf, nr. 2, ap. 38. Preţ de 
pornire —  5  000 000 kfc

Licitaţia va avea loc fa data de 23. 02. 1996, 
ora 10,30, la Judecătoria Hunedoara, biroul e~ 
xecutorilor judecătoreşti.

Informaţii suplimentare la sediul băncii 
din Deva, bdul N. Bălcescu, nr. 34, tel. 620796.

- " . ui
EDITURA ŞI CASA DE COMERŢ „REGINA" 

SHJL DEVA
VA OFERĂ EN GROS:

•  Orez calitate extra la sac si ambalat — 
2166 iei/kg.

•  Făină albă, mălai grisat, zahăr, gris pre- 
ambaiate.

•  Conserve carne pere Ungaria — 2 260 lei/ 
cutia 400 gri

Supereoneentrate provenienţă SUA (10 
sortimente), aspartan  ̂ zaharină, sare de lă
mâie pentru sucuri Ia dozator.

Porumb, sare, uleiuri aromatizate şi 
pungi pentru POP CORN. %

Informaţii la Depozitul „AROMA" din £ 
Deva, str. M. Emmeseu, nr. 48 (localul fostei 5 
fabrici de mobilă). (6396680)$

rm%
| BANCA „DACIA FEIJFX" S.A. CLUJ NAPOCA I 

SUCURSALA D E V A
* Face cunoscut că începând cu data de 19 fehrua- | 
» rie 199% ce n r  practica noii* nivele de dflkAd in j

« 
I

20% pe an |

I lei ţi in valută după cum ornează: 
î L RATA DOBÂNZILOR PASIVE

BONIF ICATE IN LSI 
& Bwpooilwlîtăţi Ia vedere 

(persoane fizice şi agenft economici) 
Depozite la termen 
t  lună

— persoane fizice
— agenţi economici 

4 luni
— persoane fizice*
— agenţi economici 

6 Ioni
— persoane fizice
— agenţi economici

d) 9 luni 
•mm persoane fizice
— agenţi economici

e) 12 luni
— persoane fizice
— agenţi economici 

B. RATA DOBÂNZILOR PASIVE
BONIFICATE ÎN VALUTA

I

u

\ *i%
* ®î
*

• %
i■ % 
i

i%
r

53% avan [ 
47% pe an »

[59% pe an «
50% pe an |

sffe:
46% 1

|  vahkl le vedere
Depozite la 

3 luni 6 luni
termen 
9 lupi

|  USD ' 4j»% E00% 530% M0%
* DEM 4,06% 5.00% ww%
î GBP 3,00% 4.50% 5.50% 5.50%
- CHF 275% 3,50% 425% 4.25%
1 FHF 3.00% 4.50% 5.00% 5,06%
! ATS 3,00% ' 3.50% 425% 4.25%
ţ Alte
J valute 3,00% 3,50% 4JOO°/0 4.00%

ani 
an J

51% pe an t 
45% pe an |

50% pe an »
40% pe an |

UN%|

ăJFVol 
L5o%; 
*25% î
*,»% I %
4,25% |  
(152) î

j __________ — -------
fe REGIA AUTONOMA „ACTIVITATEA" 

ORAŞTIE
f Cu sediul în Orăştie, strada Piaţa Vietd- 
î  rfei, nr. 19, înregistrată la Registru! Comerţu- 
' Iui sub nr. J 20/228/1991 anunţă: ,
[lansarea  de oferte pentru ocuparea
î FUNCŢIEI DE MANAGER
{ în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/ 
* 1993 a contractului de management şi a nor- 
I melor metodologice aprobate prin H.G, 263/ 
j 1994.
i Concursul va avea loc în data de 28 mar- 
j tie 1996, ora 10, la sediul regiei.
J Ofertele se depun la sediul regiei până 
I la data de 26 martie 1996, ora 12.

Pentru informaţii şl relaţii suplimentare 
|  rugăm să vă adresâţi lâ sediul regiei, biroul 
J personal, telefoane: 054 — 641723, 647424, fa- 
t tre orele 10—12, unde sunt pregătite toate do- 
î cumentele necesare. (150)
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ANIVERSARI

•  Cele mai frumoase
gânduri, urări de sănătate 
şi fericire din partea fa
miliei pentru domnul Leu 
Ştefan cu ocazia zilei sale 
de naştere. (6722)

VANZAKI — 

CUMPĂRĂRI

■■■.'*:■' Vând motor Citroen 
BX 1400 benzină. Călan, 
str. O, Densuşianu, bl. 8/ 
î. i (6714)

•  Vând garsonieră îm
bunătăţită ultracentrală, _ 
tel. 211400, orele 18—20.

(62i2)

•  S.C. Emicom S.R.L. 
Deva scoate la vânzare 
804 mp teren intravilan pe 
DN 7, preţ informativ 
te #00 000 lei, tel 212860.

(6715)

•  Vând urgent Dacia
1300 înmatriculată. ava
riată stânga faţă, 1500 
DM negociabil, tel: 770721, 
orele 8—16,: 222461, orele 
18—22. /  (6713)

•  Vând piese dezmem
brare Nissan Bluebird 
2000 cmc. tel, 625325.

(6707)
•  Vând apartament trei

camere confort sporit 
(schimb cu două). Deva, 
Eminescu, bl. B, sc. C, 
ap. 46. (6705)

•  Vând Dacia 1310 break, 
fabricaţie 1987, şi vând 
Dacia 1310 fabricaţie 1991. 
Informaţii Deva, N. • Băl- 
cescu, nr. 38, după ora 16.

(6703)

•  Vând negociabil, ur
gent, teren la DN 7, po
sibilităţi privatizare, in
tersecţia Turdaş. Informa
ţii Turdaş, nr. 127, (6702)

•  Vând casă în Simeria
zona Marmura, apă, gaz, 
canal, str. Iosif Hodoş, 
nr. 13. (6716)

•  Vând Dacia 1310 
break, stare ireproşa
bilă. Deva, 624427.

(6710)
"1. . ' •••  -- • • ■ ' '•

- •  Vând parbrize şi ele
mente de caroserie pentru 
auto import, tel. 065/ 
124315. (6606)

• Vând televizor color 
Philips cu telecomandă, 
preţ 400 000. tel. 615691.

(6732)

• Vând SRL şi Merce
des 200 D. tel. 661582.

(6719) ,

• Vând apartament două 
camere Bejan, cumpăr 
similar Gojdu, tel. 625773.

. (6740)
•  Vând urgent mobilă 

tineret, stare impecabilă. 
Informaţii tel 612566.

■ (6741)
•  Vând camion SRD, 

stare ireproşabilă, * preţ 
avantajos. Beriu. nr. 157,

(3957)
•  Vând urgent SRL, 

scutit de impozit un an,
2 500 000 le i. Tel. 641167. 
orele 9—16, (3958)

*' •  Vând BMW 728, FULL 
Opţional, înmatriculat, a- 
duc, la comandă, micro
buz Tei, 651579, (23525)

•  Vând ARO 243, piese
schimb, sat Ostrov 90, după 
ora 16. (2993)

•  Vând Barcaz 1000 MB, 
tei. 714904, orele 8—20.

(2900)
•  Vând Ford Sierra, 23

D, înmatriculat. CI, 4800 
mărci. Tel. 721078. (2896)

•  Cumpăr talon Dacia-
1300, 1310. Informaţii tel. 
723300. (6501)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Meditez elevi din
clasele I—IV. Vând schi
uri şi eîăpari. Informaţii 
tel. 713018. " (2899)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj,
nr. 304980, pe numele Ha
li eş Nadia Camelia. îl 
declar nul. (3536)

•  Pierdut autorizaţie de
funcţionare cu nr. 3152 
aparţinând doamnei Bân- 
dean Emilia. Se declară 
nulă. (6704)

•  Pierdut chitanţier e- 
liberat de R.A.G.C.L. De
va cu seria 47001—47050. 
Se declară nul. (7175)

ÎNCHIRIERI
•  Gaut pentru închiriere 

apartament 3—4 camere 
la bloc sau casă, tel. 
629913:

•  închiriez spaţiu pentru 
sediu societate comereialăi 
Tel. 650839, după ora 16.

(35370)

DIVERSE

•  Ofer spaţiu depozi
tare en-gros, 5x3,  lângă 
Piaţa Obor. Relaţii tel. 
712942. (2890)

SCHIMBURI
_ DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere Hunedoara, cu 
similar Alba' lulia sau 
garsonieră. Informaţii 
Trandafirilor 12, bloc 25, 
ap. 48, sau Alba lulia — 
Şard, strada Strâmba, fUrsa 
Elisabeta. (2897)

DECESE

•  Gu adâncă durere în 
suflet vă anunţăm trece
rea în nefiinţă în data de 
19 februarie 1996 a celui 
care a fost ■
GHEORGHE ZAVOIAN 
Corpul neînsufleţit se a- 
flă depus la Casa Mor
tuară din Deva înmor
mântarea va avea loc

miercuri, 21 februarie* oră 
13, la cimitirul Bejan. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. Familia îndoliată.

(6723)

•  Cu nemărginită du
rere soţia şi fiica anunţă 
moartea fulgerătoare a 
iubitului lor
MUNTEAN GHEORGHE

înmormântarea joi, ora 
13, de lâ Câsa mortuară. * 
Dumnezeu să-l odihnească!

(396066)

•  Din parteş loca
tarilor Asociaţiei 38 
Deva, un ultim oma
giu celui care a fost

GHEORGHE
MUNTEAN

om de aleasă omenie.
(6730)

•  Suntem, alături 
de familia greu în
cercată prin pierde
rea celui care a fost

GHEORGHE
ZAVOIAN

îi vom păstra veşnică 
amintire. Foştii co
legi şi prieteni. (6725)

•  Colectivul " Casei 
de cultură Deva este 
alături de colegul lor, 

Nicu Zăvoian, la grea
ua pierdere suferită 
prin decesul tatălui 
său şi transmite con
doleanţe familiei în
doliate. (6226)

Colectivul de sa
lariaţi ai S.G. Timer 
Trans Com S.R.L. De
va este alături de fa
milia Străuţi în a- 
ceste clipe grele pri
cinuite de încetarea 
fulgerătoare din viaţă 
a celui care a fost 
un bun soţ şi tată 

VIOREL strauţi 
Transmitem sincere
condoleanţe familiei 
îndoliate. (6742)

•  Colegii de la S.G. 
Octan Petrocom SR.L. 
sunt alături de Lia 
Muntean la încetarea 

din viaţă a tatălui ei. 
Sincere condoleanţe.

■(6736)

î 257.
I

1
, S.C. POLIDAVA S.A. j

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. j

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER41
ţ Abonamentul este -calea cea mai siau-
| râ şi mai avantajoasă de procurare a zia- 
\ ra lu l nostru. C o s t u l  abonamentului 
l pe luna martie este de 2 500 lei, 
{ plus taxele poştale.
\  Abonamentele se pot face la oficiile 
ţ poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
ţ martie puteţi face abonamente in  tot 
\ cursul lun ii februarie.

VISE
A.6.E.R. SERVICE Bucureşti

O  VuŢiM g t im n  i l ţ ^ l je t im n r i  „ i i l e  0  S i i l n n  r e n i p ie i  t i r  g i i r i u i l i i  
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ite jrO e T r r îte e u lu le

COMENZI ! f-L sfrJCâltigâreni. nr.‘ 14s. te!/fax 054 219167 
DEVfl Aleea Sintfthalm Complex Eurovenu» boxa 8-9

parbrizele noastre sunt mereu

DĂ CU PON ULU I TAU VIAŢA !

E simplu^/ Plasează-ţi cuponul şi 
certficatele de proprietate 

la F P P. I - 'BANAT • CRIŞANA'V

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I - "BAN AT-CRişAJW (
DEVA TeL 054-616003

j
• Execută următoarele produse: tipărituri de |  
[cărţi şi broşuri, pliante, afişe, imprimate ad- . 
| ministrative, invitaţii nuntă, cărţi de vizită, I 
j etichete produse, etichete metalice, diverse lu- j 
! crări de legătorie, fluturaşi pentru absolvenţi. *

De asemenea, vinde prin magazinul pro- » 
| priu aflat la sediul Societăţii o gamă variată I 
■ de imprimate administrative, caiete şcolare, j 
' diverse articole de papetărie.

Deservire şi calitate ireproşabilă, preţuri * 
| avantajoase în lunile februarie şi martie la | 
j fiecare comandă în valoare de peste 500 000 j
* lei se face o reducere de 10 la sută la mano- *
| pera poligrafică. I

| : Informaţii 
| 621159.

la tel. : 620712, 621750, fax

A s ig u r a  s c a t i u  p u 
b l i c i t a r  pe p o s t u r i  de 
r a d i o  p r i v a t e  d m  u r - • 
m â loa re ie  oraşe

BUCUREŞTI
CONSTANTA
TIMIŞOARA
CLUJ-NAPOCA
ORADEA
SATU-MARE
PITEŞTI
ARAD
BUZĂU
BISTRIŢA
SLOBOZIA ;
URZICENI

Informaţii la telefon 
230116

T A l . O N

■ KOMANIAN TOP KW
1
2~m
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1Q_ 
■ 1_  

'  ? _

I -i— 
1.4. 
1 5_ 
16. 
i 7_
•al
19-
20~

Expediaţi talonul pe 
adresa: "Radio Deva", 
str L. Blaga, nr. 10

ACCELERAREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE

A T I ALES? V  A T I DECIS?

Vă aştep tăm  ?« aentrele  4a 
ţub#«tt«M  pentru a vă  •xprlm n  
opţiunea de depunere a titlurilor de 
privatizare, contra acţiuni!

Numai până în 31 tmtrţi» tW 6 puteţi 
oţ tu pentru una din aeuletăţşl* comer- 
ciâledîr. ţnră,fi de ce nu?.,, pentru un» 
din oela 115 societăţi din judeţ.

Până la 30 aprilie 1996 aveţi ?i 
posibilitatea de a opta pentru umil din 
Fonduri!* proprietăţii private.
. După această dată atât CNP cât şi 

Certificatele devin nule?
VALORIFICAŢI SAIMSA!

ALEGEŢI ACUM!

Anul VIU •  Nr. 1577 .# Miercuţi, 21 februarie 1996


