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Desen de ANA BANCIU

Sărut m âna, 
Feminitate!

Viaţa este de genul fe_ aripi a- flirturilor ado- 
roinin... lescentine, ocheada care

Iubirea este de genul înmugureşte inima sau 
feminin». zâmbetul născător de

Prima bornă 1* care ^ţm bet Urcând panta 
fiecare dintre noi - ştie deveniri, maturitatea' iţi 
să-şi reportere Întreaga rezervă jumătate* deliea- 
existenţâ se găseşte. Se-, tft şi fragilă a  întregului 
ricit tot in zodia temi- născut din talburiHaar»^ 
nităţii. Suntem urmşşii taină a căsătoriei, P e f  
£vei. Gum am. putea ufta drumul sinuos al exis- T 
vreodată dulcele matriar- tenţeiîn doi,destinul iţi i 
bal al copilăriei având, rezervă, de multe ori, po- î  
ca sprijin fl pavăză;' !* v«ca  ̂de-a trebui să a -ţ  
coana chipului mamei ? t  i  Iucriirile la locuitor. 4 
Gingăşie, farmec, jngenu- Pe altarul păstrării «n eiţ 
ftate sunt numele ©opi- armonii, sacrifici înţe-l 
tăriei tale, feminitate, iepchlne, dăruire, diplo-f 

d cu cosiţe ‘
leţ,
rite
braţe păpuşa de celuloid.

•-{• când cu cosiţe şi şorţu- maţie fiind pentru omul?' 
rj Jeţ, animată de nelăniu- ADRIAN SALAGEAN » 
i j  rite trăiri materne, ţii in L
I  braţe păpuşa de celuloid. — ' —» l
| Devii apoi zbaterea de (Continuare în pag. a 3-a) f
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Ihăicuţei mele
Cum anii curg, li văd curgând;
Salcâmii râd, îi văd râzând
Cu ochii mei,
din ochii tăi, măicuţă.
Cum vise cresc, le văd crescând,
Şi clipe trec, le văd trecând
Prin chipul meu,
din chipul tău, măicuţă.
Cum lacrimi vin, de le-oi vedea 
Şi m_or izbi şi n .or mai sta,
Mi-oi pune inima in palma ta 
şi iar m-oi înălţa, 
măicuţa mea. 
lumina mea...

ROXANA SICOE-TIREA
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lJ Gratuit de „Ziua Femeii"
|  Dl. Puiu Lupea, patronul firmei devene „YELLOW I 
J CAR — TAXIURILE GALBENE", ne.a comunicat o j 
|  veste îmbucurătoare: azi 8 martie între orele 12— I 
I EI taxiurile galbene vor circula gratuit pentru femei. ' 
j Mulţumim I |
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HAI APASAT DESPRE

Stabilimentul turcesc de la Simeria
In ziarul nostru nr. 1575, 

din 17—18 februarie a.c., 
a apărut articolul ..Prima
rul Simeriei închide „pa- 
şalâcul" turcesc din loca» 
Iitat«“. ETa o punere in 
temă despre o stare de 
fapt care aruncă o pată 
neagră pe obrazul oraşu
lui ceferiştilor.

Despre __ ce este vorba, 
mai concret şi mai amă
nunţit, ne-a vorbit marţi 
dimineaţa dl. Petru Păun 
dura, primarul Şimeriri, 
la  sediul Consiliului local, 
unde a invitat şl au venit 
mulţi ziarişti. Adică;

In urm ă. cu nud mult 
timp, conducerea fostei în
treprinderi JTSAIA a  In. 
chiria* , spa ţiile sale d ts  
Simeria unei societăţi co
merciale cu care nici popu
laţia nici autorităţile luau  
avut probleme. In iulie 

aceasta Im  subîa. 
chiriat altoi societăţi, pa 
nume S.9. SABENPA 
COMSERV IMPE39 S.R.L., 
cu sediul în Deva, str. A- 
vram Iancu, blocul H, nr. 
1/3. Obiectul de activitate:

a  Lumea trebuie să ştie; •  Ilegalitate şi mizerie; 
•  Autorizaţii arbitrare; a  Un securist atacă; a  Pri
marul nu se sperie.

Desfacere de băuturi al
coolice şi răcoritoare, dul
ciuri, ţigări, cafea, ceaiuri: 
preparare şi comercializare 
gustări şi mâncăruri gă
tite cu specific turcesc; 
parcare auto şi reparaţii

Pentru ea societatea să 
funcţioneze, era nevoie, po
trivit legii, de mai multa 
autorizaţii. Nu le-a cerut 
sau nu le-a primit până 
in luna februarie şa<  fe
să activitate a  desfăşurat 
din plin. Ba chiar şi-a d i. 
ve»jfScat-o şi cu alta ser
vicii, unda „fetiţele" trag 
ia tarei, ca muştele 1a 
miere.

Au apârut reclamaţii, 
nemulţumiri ale locuitori
lor din'zonă. Poliţia a .fă 
cut cercetări, a dat a . 
menzi — după cum decla
ra dl. lt. col. Toma Anu- 
cuţa, comandantul Poliţiei

din Simeria, prezent la în
tâlnirea cu presa de la 
Consiliul local —, dar ,.pa. 
şalâcul" merge. Intre timp, 
respectiv In luna februa
rie, s-au obţinut autoriza
ţii de la: Agenţia de Pro
tecţie a Mediului Deva, 
Grupul de Pompieri al 
Judeţului Hunedoara, In- 
sptctoratul de Stat Te
ritorial pentru Protecţia 
Muncii Hunedoara, Direc
ţia Sanitară-Veterinară 
Hunedoara — Deva şi In
spectoratul de Poliţie Sa
nitară şi Medicină Pre
ventivă al Judeţului Hu
nedoara. Lipseşte autoriza
ţia principală, a Consiliului 
local Simeria 

Primarul oraşului ne-a 
spus că nu o va da, întru
cât nu sunt îndeplinite 
condiţiile de desfăşurare & 
activităţilor, terenul şi spa

ţiile construite nu dispun 
de apă - curentă şi canali
zare şi apreciază că unele 
autorizaţii eliberate sunt 
arbitrare, fiind emise fără 
cunoaşterea realităţii de 
la fata locului. „Este ile
galitate şi mizerie crasă, 
este izvor de boli şi loc 
de prostituare şi nu putem 
admite aşa ceva“, i_a mai 
informat primarul Simbriei 
pe ziarişti. Primarul are 
dreptate. Am fost, la faţa 
locului şi am văzut. „Drept 
urmare a refuzului de a 
da „verde" acestei afaceri 
murdare, în ziua de luni. 
4 martie a.c- a continuat 
dl. Petru Păun Jura, s-au 
prezentat la consiliu un 
cetăţean român pe nume 
Constantin Enea şi doi 
străini, probabil turci, 
după înfăţişare, Arogant 
şi autoritar, românul m-a

DUMITRU GRB&NEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare In pag. a 7_a)

1»ESTE UN MILION LEI AMENDA 1 
PENTRU POLUAREA RÂULUI STREI 

In ziua de 5 martie a-C. a fost poluat accidental 
râul Strei, în care S.O. Sidermet S.A. Că lan a de
versat apă uzată ce s-a soldat cu mortalitate pisci
colă. Pentru neanunţarea poluării accidentale a râu
lui Strei şi depăşirea condiţiilor de calitate a apei, 
Agenţia de protecţie a mediului Deva, conform pre. 
vederilor legale, a aplicat S.C. Sidermet S.A. Călan 
o amendă de 1125 000 lei. (S.G.).

CURSUL VALUTAR
8, 9, 10 MARTIE 1996

• I dolar SUA — 2856 lei
• 1 marcă germană — 1934 lei
• 100 yeni japonezi — 2713 lei
• 1 liră sterlină — 4367 lei

1 franc elveţian — 2378 lei
• t franc francez — 565 lei
• 100 lire italiene — 183 lei

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale

I

© SUBSCRIPŢIA CU
POANELOR. Datele cen
tralizate la comisia Ju
deţeană atestă faptul că, 
până ieri, deţinătorii de 
cupoane şi carnete cu 
certificate de proprietate 
din judeţul nostru au 
subscris, pentru privati
zarea societăţilor comer
ciale cuprinse în listă,

în proporţie de 40,13 la 
suta. (N.T.)

©  EXPOZIŢIE GU 
VÂNZARE. Magazinul 
„Valentin" Deva, din 
zona Casei de Gulturâ, 
a organizat de 8, Martie 
o expoziţie cu vânzare. 
Cei interesaţi pot cum
păra pentru aceasţâ oca
zie aranjamente florale, 
produse cosmetice sau 
obiecte de. decoraţiuni 
interioare. fE.S.)

a României.

© DE 8 MARTIE... 
BAL LA CAL AN. După 
balul mărţişorului, Glo
bul Sindicatului liber 
„Victoria" Călan organi
zează un nou bal azi, 8 
Martie, începând cu ora 
19, în sediul Casei da 
Cultură din oraş. 6u a- 
ces t' prilej se va desfă
şura şi Hn concurs de 
dans ale eărui premii 
sunt in valoare de 300 000 
lei, cei dornici putând 
să participe la bal cum-

Finisoarea Maria Jur ca nu face rabat de la ca
litatea lucrărilor ce te execută la S.C. Sarmismob 
S-A. Deva. Foto: PA VEL LAZA

părând cu doar 1080 do 
lei un bilet (G.B.)

©  REORGANIZAREA 
CORULUI BISERICESG. 
Parohia ortodoxă română 
„Adormirea Maicii Dom
nului" din Brad a început 
reorganizarea !ntr-o nouă 
formă a corului bisericesc. 
Pregătirea muzicală se 
desfăşoară de două ori 
pe săptămână, în zilele 
de marţi şi Joi, sub în
grijirea permanentă a

doamnei profesor Maria 
Simion, fost prim solist 

al Operei Române Bucu
reşti. Sunt aşteptaţi toţi 
binevoitorii cu aptitudini 
muzicale să participe ia 
această acţiune spiritua
lă. (Al. J.)

Q  DISPENSAR NOU. 
în  fostul sediu al SAP 
Bîrsău. comuna Hârău, 
a fost amenajat, cu fon
durile asigurate de pri
mărie, un cochet dispen
sar medical ce are două

cabinete de consultaţii, 
o sală de tratamente, 
punct farmaceutic, sală 
de aşteptare ş.a. (Tr.B.)

©  TRATAMENTUL DE 
IARNA AL POMILOR. 
Prin strădania dnei Ele
na Bogdan, de la Centrul 
agricol din comuna Cer
te ju de Sus. în localitate 
au fost aduse substanţe 
chimice pentru tratamen
tul de iarnă al pomilor. 
Substanţele se distribuie 
gratuit cetăţenilor. (Tr.B.)
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COMERCIALE
de privatizare subscrise

Poziţia din listă Denumirea societăţii

JUDEŢUL ALBA
33 Comservice A lba 
3? Electfocanstrucţiâ Elco A lba lu lia  
53 M ondexim 

57 Rem at A lba fa lia
72 Volanul Începăto r Sebeş 

JUDEŢUL ARGEŞ 
108 . Agromec
Î94 Electrooonstrucţia Ele® S A
204 Infpref S.A.-
216 Orizont S A.
219 PECO Argeş S.A.
220 Petroconstruct S.A.

JUDEŢUL 8ACAU
290 PECO

JUDEŢUL b i i i o b  
351 Constr. Tranz. Im obiliare 
357 Eleetroconstrueţia Sico OrâdCâ
391 S.C, P etro l D enia S.A.
393 Sanitarul
410 fra n ss te i

JtfDEŢUL BISTRIŢA n ASAUD  
430 Attdezitul
435 Câpitâl
448 G loria Sport

JUDEŢUL BOTOŞANI 
523 Mindo
527 PECO Botoşani
535 Scadis
538 Sibal

JUDEŢUL BRAŞOV 
5t2 Sad S.A. Braşov
634 M obilemn —- Service S.A.
645 Soli — Irig

JUDEŢUL BRĂILA 
691 Braiconf
721 Momiri
725 PECO B rifîâ

JUDEŢUL SU IA U  
7S9 iîee troconstfueţiâ  Elco Buzău 
767 incaş S.A.
777 PECO S.A.
789 Spicul SA. Buzău

JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN ■
833 Dunărea
834 Electroconstrucţ ia Elco Reşîţâ

JUDEŢUL CALARAŞI ,
872 Agromec S.A. Cuza Vodă 
894 Electroconstrucţia Elco S A . Că. 

lâraşi
903 M etârif S .A  Călăraşi
907 PECO C ălăraşi S.A. Călăraşi 

JUDEŢUL CLUJ 
932 Abrazivul
032 A grom er fu rd a
96» D ada  E ditura Cluj

1009 Napelaet
1016 Prelucrare Geamuri şi Oglinzi

1028 salubritatea (Sfclprest)
1048 Sticla Luceil
1048 ftrap ia  S.A. CIuj-Napoca

JUDEŢUL CONSTANŢA 
1110 Comp de Pilotaj Pifot Service S A

« 7 5  PECO S A  Constanţa
1227 Vila S.A. Constanţa
1201 Spicul S A. Constanţa

JUDEŢUL COVASNA 
1838 Amldex S.A.
1346 Ccmalta S A  
1352 Covoiim S .A  
1264 PECO S A  Covasna

JUDEŢUL DÎMBOVIŢA 
1804 Cepfoflr S.A. Tîrgovişt*
1314 Etectroeomtrticţia Xlco * A
1333 Prescom
1337 Rezalcom S.A. Tîrgovişte

ju d e ţ u l  b o u  
1383 Agromec Murgftsl S A
1366 Agromec S.A. Arrtârâştii de Jos
1379 Agromec Virtop & A  
1386 Ascensorul S.A. Craiova 
1434 PECO SA .

JUDEŢUL GALAŢI 
1494 Gaifinband
1607 Loeortfort
1318 PECO Galaţi
162» Royal
1338 Spirt 

JUDEŢUL GORJ
1617 Cîprom Ciupereeni
1037 PECO Cari SA .
i m  Ptr. Prod. Nutreţ. Combinate 

Cfemb. Gorj
JUDEŢUL HARGHITA 

1090 Electroconstrucţia Elco S A  Mier
curea Ciuc

1701 Melco S A . Orferhe» Secuiesc 
1707 PECO S.A.

\  JUDEŢUL HUNEDOARA
1702 Cdmin Petroşani 
1778 Haber Haţeg
178# Marmosirn S A . Simeria 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
1893 PECO Ialomiţa 

JUDEŢUL IAŞI 
1814 Agromec ftâdueâfieftl
1919 Antibiotice S.A. laşi
1927 Ceproplast ,
1920 Corn piaţa 
194? lassyfarm  
1960 Moldoconstruct 
1989 Nicimân 
1871 PECO laşi

i Şantier Tg. Frumos P. Ildâie 
JUDEŢUL m a r a m u r e ş

Cantsiftî ■
Mectrocomtrucţia Bleu Baia Mare

*2041 Infosigma 
2045 Maralact 
2062 PECO Baia Mare 

JUDEŢUL MUREŞ 
2181 Ancona S A . Tg. Mureş 
2170 Cari S A . ’Rrnăvtml 
2188 Industrializarea Laptelui Mureş 
2198 Multiprest S.A. Tg. Mureş
2212 Sedcom Librării s A  T f. Mureş

JUDEŢUL NEAMŢ
2281 H
2277 Morârit Panificaţie (Panmont S A )
2280 PECO Neamţ

JUDEŢUL OLT 
2372 PECO Olt SA. •

JUDEŢUL PRAHOVA 
2418 Arta Lemnului S.A.
2406 Promln S A , Ploieşti 

JUDEŢUL SATU M ARI 
2589 PECO SatU Măre
2583 Remat «atu Mare

JUDEŢUL SALAJ 
2844 PECO Sălaj

JUDEŢUL SIBIU  
2698 Dacia Trauma S A . Sibiu
2703 Fruetomed S A . Mediaş

JUDEŢUL SUCEAVA 
2772 Cantinâ-Restirarant Familial
2779 CortbUcOVina
2781 Construct
2788 He© Suceava
2818 PECO Suceava
284? Transport şi Reparaţii

JUDEŢUL ŢBUKM0RAN 
2981 Eleetroconatroet Elco Alexandria

B A
2916 PECO Alexandria Ea ,

JUDEŢUL TIMIŞ
2980 Argos
3014 Confextim
3017 Consmictim
3023 Electroconstrucţia Elco
3030 Filseta
3035 Frtictus
3047 Julia
3048 Kandia
305? Metropoi
3065 PECO Timiş

JUDEŢUL TULCEA 
3168 Agromec Babadag
3131 Concips
3162 PECO Tuleea
3177 Transeonsuit
3182 Trilan

JUDEŢUL VASLUI 
3263 Conbărlad
3208 Conprest ■
3222 Iris

-JUDEŢUL VIl CBA 
3287 Govora S A  '
3298 PECO S .A

3311 S.C. Şcoala de Şoferi 
Rlmnicu Vflce# S A  

JUDEŢUL VRAMCKA 
3331 Agromec S A  Cktrfişti
3338 Autotrans S A . Adjud 

Mopaf ■ '
3361 D C O if l

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
3370 Aarog S A  Bucureşti
3381 Agri# “  * ‘ “

3428 Ascensorul S A , Bucureşti
3451 Bere Rahova S A
3463 Bijuteria & A  Bucureşti
3493 Cornet rou S A  Bucureşti
3514 Conintex S A  Bucureşti
3838 Divereon S A
3837 Divertis S A
3639 Bditura

S A
3870 Flora S A
3030 Institutul

şi Inginerie Teiprolain S A
roşu

3676 Mobib S.A. Bucureşti
3680 Modstar S A . Bucureşti
3863 Muntenia S A
3703 PECO S.A. Bucureşti
3708 Prtrcfexportimport S.A.

ieşti
3710 Picon S A  Bucureşti
373? Rafinări S A . Bucureşti
3782 Romagrimex S . A .  Bucureşti 
8760 Romextur S . A .  Bucureşti
3781 Romfarm S A .
3774 Saicom S A  Bucumşti
3811 Somad) S A  Bucureşti
3818 Sonaco S .A  Bucureşti
3820 Ştiinţa Şi Tehnică S A
3832 Tclerom Proiect S A
3888 Urarius S A  Bucureşti

Precizăm că, in  conformitate cu «neve . 
dertl- Legii nr. 59/1906 şi H G. ?4d7l98B, 
in situaţiile In care cererile de sefabaib 
depăşesc echivalentul capitalului
transferabil cu titlu gratuit, numărul 
acţiuni ce revin fiecărei persoane 
subscris ia respectiva societate 
se reduce proporţional cu raportul 
ofertă şi cererea de acţiuni retultesă la  
închiderea perioadei de subscriere rea. 
pectiv 31 martie 1888 

La societăţile comerciale  la care I » *  
subscrierea de carnete i n  certificate d l  
proprietate şi cupoane nominative de  
privatizare ş-a  depăşit limita* de capital 
social prfvâtizabil gratuit, subscrierile pul 
continua, dar numărul de acţiuni ce «a  
reveni fiecărei porte■ne care iţa deveM  
acţionar la  una dintre aceste societăţi un 
fi diminuat in  ia©A corespunzător.

II-
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C O N F E R I N Ţ E  D E .  p r e s a

Multe întrebări, răspunsuri sincere,
Dialogul dintre reprezen

tanţii ia vărf ai Organiza- 
ţiei judeţene Hunedoara a 
P§M cu ziariştii prezenţi 
ia conferinţa da presă de 
marţi, 8 martie a.c,, de lâ 
sediul Prefecturii judeţe, 
ne, a fost sincer şi des
chis. S_au pus multe între
bări, s-ati dat tot atâtea 
răspunsuri.

Redăm în  eăntittuftrt ce 
am întrebat noi şi ce 
ni s-a răspuns:

I. La ce nivel veţi pre
zenta candidaţi in alegeri- 
i<- locale?

Ra Vom merge pentru 
posturi de prim ari, v i te .  

prim ari şi consilieri fn toate 
-m unicipiile, eraşele şi eo„ 
munelfe judeţului.

l.s Veţi recurge Ia alianţe 
pentru „prezidenţiale?"

R.î în  prim ul tu r ^ata 
căm** singuri, iar în  turul 
al lî- ie a  vom sprijin i M . 
prezentantuî stângii sau al 
centrului ■— stânga finclii- 
siv PDSR, deşi relaţiile eu 
el nu  mai sun t asa de bu_
m}.

t  i  Apropo
fa»

(ratelor
de altfel «m i ş i  «a 
m  cauze «o mita 
ţiiie dttr«, 
vantajoase?

R.i Nu e Vorba nici de 
duritate, nici de extremism, 
aşa cum ne acuză unii. Noi 
am spus PDSR ceea ce 
gândim şi ceea ce credem, 
opţiuni care diferă de ce
le ai_* membrilor săi. Nu 
mai putem sta alături 
când el s-au detaşat de i- 
deiie şi părerile noastre şi 
ne.au adus fn realitatea 
gravă pe care o resimte 
întregul popor,

I.: PSM este o  tormaţio 
de stânga de tot?

R.: Nu chiar. No» ne-am 
exprimat şi ne menţinem 
poziţia de a alcătui o stân
gă unita (cu cei care 
au format la un moment 
dat patrulateruii PDSR, 
PSM, PRM. PUNR), Insă 
partidul de guvernământ 
nu şi-a respectat promisi
unile. Noî suntem forţa

Iii!In stare <â asigurăm 
reviriment al vieţii 
m ice şi sociale. Noi vrem 
S& ieşim în faţă pe calea 
socialismului democratic.

t.: Deci PDSR este pe 
aceeaşi Hnie cu PSM, la 
stânga?

R.î PDSR a câştigat a- 
legcriie ca feemaţiune po

In problema alianţelor ■ disponibili
tate la orice fuziune prin absorbţie

Recentul Congres ai
Partidului Democrat A
grar din Rom ânii a pri
lejuit liderilor judeţeni M 
partidului organizarea

TRIBUNA ELECTORALA
litică de stânga, dar gu
vernează pe dreapta. Uit 
singur exem plu: modul în 
care conduce procesul de 
privatizare. PDSR a gu
vernat, mi a colaborat eu
nimepl.

Au fost puse întrebări 
şl pe tema integrării Re_ 
mâniei în  sirueturilş euro- 
atîsntîee, a moţiunii sim
ple (daca a fost reuşită 
sau eşec), a candidaturii 
senatorului Adrian Pâ_ 
unescu la Rmcţla de p â  
ai statului ş a

DUMITRU QHBUNEA

conferinţe de presă — 
practică periodică intrată 
deja în obişnuitul vieţii 
politice judeţene,' 
Amfitrionii -  dnti GheOr- 

ghe Dreghîci ţ i Ioan D«- 
răbanţ, preşedinte şi res
pectiv vicepreşedinte «d 
Organizaţiei judeţene a 
partidului, au foioaR pti- 
lejui pentru a
«««ştitor preKnţi

•mente ale

cum şi virtuţile şi concep
ţiile candidatului partidu
lui la preşedinţia Româ
niei,

O declaraţie cu privire 
la politic» alianţelor a  atres 
In mod deosebit atenţia. 
PDAR manifeste disponi
bilitate faţă de acestea, 
prin fuziune sau absorbţie.

O noutate absolută pre
zentată electoratului pro
priu de partidul agrarieni
lor a fost prezentarea o- 
fertei politice de către fie
care candidat al partidu
lui, la fotoliul de la  Co- 
troeţui, precum şi votul 
deschis pentru desemnarea 
candidatului unic, acesta 
fiind senatorul îoan Coda.

întrebările adresate de 
trimisul starului nostru au

dintre 

Daţi o

*»re au pfe  
puteriă

gricultura încep să  m ew g i  
tot mal M  jos, o serie de 
lideri judeţeni ai PDAR au' 
cerut liderului naţional ie
şirea

la
— Ce credit a 

la  Început, cât credit 
acordă acum PDAR  
dului de

— Nu n<» 
a r ^ t â p p  s§
tidul de

le şi la « d e

— PD A * a  fost primul IOD CIOCLU

■iww tw w v i w ififtnrevtiw w m * k a a a a a a a m a a a * a a a m m ^
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Sărut mâna, Feminitate!!
{Urmare din pag. i j

cu care te-ai întregit In 
Ist» Universului ţ i  sfat 
preţios f i  dulce melodie, 

Dar ceea ce te marchea
ză până în esenţa ta, fe
minitate, înrwpiîândU'te 
m  povara unei iubiri ia 
car» revii, mereu ţ i  me
reu. până la clipa ţa cea 
«tai de pe urmă, este W- 
«eeuvântarea maternită- 
HL Acest dat al tău de 
a  purua înăuntru viată, 
ăseastă misie 
de a duce mai departe 
seminţia umană, este în
săşi cheia de boită » e- 
scistenţei tai», Aducerea 
Pe lum e a mmre&sewtu- 
te i nu încetează de m i i  

d e ani să producă m is
tica mirare, înflorind In 
« S e t e  florile bucuriei şi 
rttefiaaştinţei. Ş i  când te

Icrepuscul, ascultând g te-_  
soi care ucide, tragi Ij-1  
nie şi socoteşti, aduni in J 

amintirile tale chipul şters I 
al trnci păpuşi de mult J 
dispărute, câteva iubiri I 
deşarte, drumuri nesfâr- ■  
site lntre  prozaicele griji 1 
de fiecare z i  şi. suvera- ■  
nâ peste toate, râscolitoa-1  
rea şj câteodată atât d e !  
puţin răsplătită preocu-1  
pare pentru mai b in e le !  
fructelor pântecului tău 1 
roditor. în  rest e  neant.» *

Pentru ceea ce însemni I  
tu, feminitate, acum când !  
colţii ţurţuroşi ai iernii |  
tind să se m etam orfozeze! 
în gingăşia dalbă a f lo -1  
nlor de ghiocel, cu in i - !  
ma in mână mă opresc I  
în faţa templului tău şi * 
copleşit îţi spun s Sărut 
mâna 1

V iaţa este de genul fe
minin... I

Cugetări
Jf ţeş Iranda.

fin i cereşti «a vfeţa®ământească.
m m vG tm  in d ia n

•  In sufletul femetter delicate, toate Jptft&iniie se 
risipesc in.figgkiik».'

•  Femeile distinse sun* colivii *n car® sta» ini- 
mile noastre Prtsmieec.

•  Zâmbetul femeilor este un reflux al cerului, 

niii^rfni*^ ? ^ ! , ^  ^ 8"la straaie ** tdstă * fe-
•  fte* zâmbet^ urnă femei, firavul fir d e iarbă

ţp  w&to&prmg, în diitwtl primăverii. stea agâmmaiâ
. - -, ■ j  ̂ , y, M u -®L|....in* aij*

VICTOR HUGO
.  , *  Se ******** w d  femei adevărate.

.a*®***, «M^estia «84 lumineze 
in u tca , blândeţe» să-i vtca pe buze şi «wm^ şă«| 

mâinile.

'■-■■■ *«® r«K B  c h in e z e s c
Selectate de 

p re ţ J*ET«U AltDEU

umor
©  Mama -  so|fe d e  d i

rector — şira surprins bă- 
ieţricâ *ărutându-şi m  fee  
colega d e  grădiniţă t

— d e  faceţi acolo ?
— H e  jucăm de-a tata  

.şi de-* secretara...
“  * *

f i-
eîa etoe «ra dispozitiv «*- 

dacă ai fcfe&

aducă la cunoştinţă că a 
născut un băieţel care sea
mănă leit cu dumneavoas
tr ă -  .

©  Prieten» | g  Întreabă 
.amica proaspăt divorţată *

—  Chiar a i d e  gând e i  
te  întorci Ia fostul tău so ţ?

— Da, dragă. Nu suport 
să-l văd că duc* o  viaţă 
atât de liniştită i

©  La © expoziţie de * -  
«tarele, © tânără vizita
toare 0  întreabă pe artist i

— CSt-restă un portret?
— Pentru

— A, em m e  —
• Intr-adevăr,

ţteranule director, se- 
este fericită să vă

r o g  să  m i  te
' 5(1 le  «a achita

Culese şl prelucrate 
de JU E  LEAHU

" i-:- .

De ziua ta
i n d i f e r e n t  i n  ce ei a  

a n u l u i  s - a r  f i  n ă s c u t ,  

Z i m  d e  $  M a r t i e  e s t e  

z * m  t u t u r o r  f e m e i l o r .  

I n  a c e a s t ă  tA , s o a r e le  

s t r ă lu c e ş t e  p e n t r u  e le ,  

p ă s ă r i l e  i ţ i  î n c h i n ă  t r i 
l u r i l e  I a r ,  f l o r i l e  s u n t  

O f e r i t e  n u m a i  f e m e i l o r . . .

S  z i u a  m a m e i .  O f e 

r i m  o  f l o a r e  a c e l o r a  c a 
n t  n e - a u  d e a  v i a ţ ă ,  n e - a u  
c r e s c u t ,  n e - a u  t r a n s m i s  

v i s u r i l e  l o r  şi n e - a u  « -  
jurat s ă  l e  î m p l i n i m ,  

a c e l o r a  c a r e  n e - a u  f o s t  

m e r e u  a l ă t u r i  i n d i f e 
r e n t  c e  g r e ş e l i  a m  f ă 
c u t ,  c a r e  n e - a u  î n d r u 

m a t  p a ş i i ,  a u  f ă c u t  t o 

t u l  ca v i a ţ a  n o a s t r ă  s ă  

f i e  m a i  b i m ă , n u d  l i p 

s i t ă  4 e  g r e u t ă ţ i .
D e  z i u a  f i i c e l o r  S m i  

d e  p r e t u t i n d e n i  d r a 

g o s t e a  c e l o r  d p r o p i a ţ i  

s e  v a  î n d r e p t a  s p r e  i -  

n i m i l e  l o r ,  î m p r e u n ă  e u  

f l o r i l e  ţ i  c e le  m a i  c a ld e  

u r ă r i .

D a  m u l ţ i  a n i ,  m a m ă  f 

D a  m u l ţ i  a m  t u t u r o r  
j  Jj ! ţ  fR U ilţ i fptî 

fe tttje M & r iiin .  ■ f\e d a c îiă  ■pSerCrOSS- -S 9—:- vreme

„ C u v â n t u l  l i b e r " !

MTHAELA GLIGOR,
Brad

•  Iniâlnire CU muzica 
şi poezia. A fort mai ma
re numărul femeilor pre
zente la manifestarea or
ganizată, în  sala mare a 
Prefecturii, de filiala ju
deţeană a  A.F.D.R. şi 
mai complex spectacolul 
©ferit invitatelor, faţă de 
anul trecut. Doamnele de 
la  instituţii şi agenţi • -  
eonomici din municipiu 
»u fost salutate de dnii 
Costel Alic, prefect, şi 
Giigor Naşa, profesor, du- 

[ pă caap au urmărit spec
tacolul d e  muzică şi po
ezie La realizarea lu i a s  
participat un grep de 
copil d* la  Grădiniţa n e .  
2 Deva, conduşi de dna 
educatoare Sultănica Ji- 
anu, studenta Dtena Ciu
lei dnele biblioteca»* 
Sijtvia Matieş ş i Mya
Goschler, dna Paulina
Papa, poetă, d e  cunoscu

tele interprete de muzi
că populară Mariana An- 
ghel şi Ana Banciu. In 
finalul întâlnirii dnele 
Vali ş i Mariana au pre
zentat moda acestei pri
măveri, eu creaţii vesti
mentare de la Mavi Mo- 
dimpex SRL Deva şi Me- 
ropa Hunedoara. Ca ce
lor prezente să li re o- 
fere o floare, un suc, o 
cafea şi o prăiitură au 
dovedit generozitate spon
sorii : Simak© Invest SRL 
Deva, Comdures SRL 
Deva, Comar SRL Deva, 
Sansere Sintandrei, Art- 
comp SRL Deva, Borza 
SNC, Eiixor Prest SRL 
Deva şi loica SRL Deva, 

•  Parada modei. La 
Hotelul „Deva*, organiza
ţia municipală de femei 
» P.D, a realizat o paradă 
a modei cu creaţii ale u- 
nor firme devenes Ma-

tex S.A., Croilux SRL, 
Ş,C. Angheţescu, Săx, 
Miss Alteia, Creamod, 
Pălării Cristina şi Ja- 
kard di» Zalău. Mani
festarea, pe lângă posi
bilitatea achiziţionării 
Unei ţinute noi pentru j  
Martie, a mai oferit par
ticipantelor şi mărţişoare 
— surpriză, graţie bună
voinţei firmelor „Paras“ 
Alba luiia, Asar Grup 
Deva, Pălării Cristina De
va, Comimpex AM SRL 
Deva şl unor persoane ce 
au dorit să-şi păstreze 
anonimatul. Din banii 
realizaţi in timpul ma
nifestării desfăşurate te  
ambianţa barului „Ferai- 
na“. doamnele din orga
nizaţie c o r  face © bucu
rie, d« Iepuraş, bătri- 
nifor singuri de la Bri- 
nişca.'

VIORICA ro m a »

... femeile »u urechea 
mult mai fină decât băr
baţii? Dovada ? el* au de 
şase ari mal frecventă de
cât bărbaţii capacitatea de 
a  cânte «rect.

nărui stângacilor 
este  4» două ari ram ma
re in rândul bărbaţilor de
cât printre femei-

... 48 te sută dintre băr
baţi sforăie, faţă de doar 
22 te sută dintre femei.

Gânduri de j

u n i
ANTQAISELA JQRDACIIKSCU: „Poate cadoul 

primit azi V! l-am ambalat chiar «a*.
Foto: PAVEZ? LAZA

z i u a
Poate despre cadoul aş

teptat ar fi fort mal greu 
s i  aflăm m m .  Dar te  
suitei purtăm fiecare m  

dor,' • Un sentiment, ■.. U» 
gând. Am consemnat câ- 
feva, «şa etwn- au fest 
ele exprimate d* doam
nele. cu oare a »  vorbit. 
{Nu toate fesă au vrut 
să-si dea in vileag nu-
m ete- :

•  Livia Fumurescu,
profesoară; Ziua femeii

- s-ar cuveni inti»^*a«tă
eu puritatea ş i  prospeţi
mea ghioceilor t»ult-aş- 
fep ta ţf te  acest început 
de dorită primăvară. Le 
doresc tuturor femeilor, 
dar m ai ales mamelor. 
s ă  re bucure d e  recolta 
seminţelor .pe care fe-ao  
aruncat şi le-au descântat 
fe  ogorul familiei, lor. Fe
meii ' care .ştfe ■ i S ' IfeĂ 
cumpăna binelui şi fru
mosului — toată senină
tatea şi lumina primăve
rii, ’’■■■■

. •  Adina Maria Pomlcu,
inspector stare c iv i lă : 
Din Grăştîe, străvechi 
leagăn de cultură şi tra- 
diţii româneşti, adresez 
tuturor femeilor, în prag 
de nouă primăvară- un 
gând bun , şi urarea de 
a fi mai bune, mai fru
moase, maj iubitoare, mai 
feminine, spre a depăşi 
stresul ş i agitaţia vieţii 
cotidiene.

•  M aria Oiea, vânză
toare : Ş i eu şi soţul meu 
muncim. Avem doar un 
copil —- © fetiţă. Carmen 
— şi cu toate acestea 
viaţa este foarte grea, 
preţurile pieţei foarte 
m ari. Un gând? Un vii
tor mai bun pentru co- 
P m  noştri f i  sperăm Să-l 
■aibă.

•  M ftaela 8 . (câteodată .  
şi conducător auto): Şo» I 
rele tem* ş i carete, m m -  \  

naiizate corespunzător, > 
co% j de traRc respe&! |  
tuoşi, poliţie pe,„ fază. ?

•  Daniria Pâr»», f«nc- I
ţionar: Rar Iţi mai poţi v  
m m k e  să-ţi Înnoiep  |  
garderofea. «te* daeă feri J 
acest efort, cel puţin ma- |  
ţeriafele să fie bm*. *ă I 
aibă ţinută. Or, în ciuda î  
preţurilor materialelor f  
sau confecţiilor, nu 0 -  •  

stea In magazin* decât 1 
non-calitate. î

maii \
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•• f  Ny ___
aştept niri o  sărbătoare, > 
nici chiar Ziua FemriL I 
cu fiorul vreunei c m o t U - !  
Poate dâ Domnul ş &  g ă - 1 
sese u® loc de m u n că» 
fiiBrid 'e o tristeţe apă-1  
sătoare te  casa m e u .  In " 
sufletul copiilor teri» l

*  Viorica H feeafe, fe -1  
văţătoare pensionară: î -  î  
nainte de toate imi do- J 
resc ;Să fim sănătoşi, să J 
avem tetelegere §1 te h i- i  
re te  fem jie şi feţi e©pis * 
ţării — şi între e i fe r ii  
socotesc şi nepoţeii — să * 
aibă . parte de o lume * 
mai dreaptă, de pace în® 
ţară şi pe pământ. .

1
•  Anonimă : Mai puţine *

cârciumi şi baruri, jocuri I 
de noroc şi biliarde. Ti- J 
nerij să aibă credinţă to i  
Dumnezeu, tragere de i- " 
nimă spre muncă cinsti- ! 
tă, respect pentru părinţi |  
şi dascăli. *

Am mai notat şi alte |  
gânduri : să se stabilize- " 
ze o dată moneda naţio- I 
nalt, să nu mai uree p P P -  * 
ţurile. iar legea să fie |  
mai dură eu cei care co- *
mit acte antisociale. |  

■■ : * 
ESTERA SIMA I
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Şi-au primit drepturile băneşti
Lâ nivelul municipiului Brad s.au înregistrat'  

659 dosare pe luna noiembrie şi 640 pe luna decem
brie 1995, privind ajutorul social in temeiul Legii 
nr. 67/1995. Pe ambele luni s.a achitat recent su
ma de 78 082 000 lei. Beneficiarii acestei legi s-au 
declarat satisfăcuţi de modul eficient de soluţionare 
privind achitarea acestui drept de către primărie. 
(AL. J.). '

Expoziţii
Publicul poate vizita do

uă expoziţii de artă în să
lile Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane din De
va : una la sediul central 
— expoziţie de grafică slo
vacă reunind lucrări sem
nate de Dusan Kallay, Ta-

mara Kolenciova, Voitjeeh 
Kolenciuc —, şi o alta de 
pictură la Secţia de Artă a 
Muzeului purtând generi
cul „Repere peisagistice 
transilvănene" reunind 
mari nume ale creaţiei 
plastice româneşti.

BOLI Şl BOLNAVI DE INIMĂ
— Stimate dle dr. IOAN 

MARA, ca specialist în 
boli cardiovasculare, v-am 
ruga să ne vorbiţi despre 
răspândirea acestor afecţi
uni.

— Statisticile dau cifre 
alarmante cu privire la a- 
ceste îmbolnăviri: afectea
ză 25 la sută din popula
ţia adultă şi reprezintă 60 
la sută din totalul dece
selor. Aparatul cardiovas
cular sau circulator este 
compus din inimă şi va
sele sanguine. Sângele în
cărcat cu oxigen şi substan
ţe nutritive este pompat 
spre toate celulele organis
mului pHn artere şi se 
întoarce prin vene. Opri
rea circulaţiei duce în . 20 
de secunde la moarte cli* 
nică iar creierul îşi înce
tează activitatea în mod 
*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

ireversibil în cinci minute.
— Ce semnificaţie are 

moartea clinică ?
— Este o fază în care, 

deşi inima nu mai bate, 
respiraţia s-a oprit, iar 
conştiinţa este pierdută, 
pacientul poate fi readus 
la viaţă în anumite con
diţii. Există persoane ca
re se plimbă pe stradă du
pă ce au trecut prin a- 
ceastă situaţie.

— De la ce vârstă este 
ameninţată inima cu îm
bolnăvirea?

— Primele probleme pot 
apărea încă din viaţa in-

nă de la 2#—30 de ani în 
sus. (Hipertensiunea arte
rială este periculoasă; ne
tratată duce la mărirea şi 
slăbirea inimii precum şi 
la accidente vasculare ce
rebrale. Cardiopatia ische
mică este o suferinţă a 
inimii dată de ateroscle- 
roză. S-a constatat că, în
că din tinereţe, în pereţii 
arterelor îşi fac apariţia 
nişte depuneri formate în 
special din colesterol şi 
grăsimi — aşa-zise plăci 
aterosclerotice. Acestea se 
dezvoltă lent, obstruând 
vasul. Manifestările clini

Convorbire cu dr. IOAN MARÂ, 
medic primar cardiolog

The European Connection srl

AROME 
PENTRU 
BĂUTURI 

ALCOOLICE
Ciocolată caldă 

cu frişcă şi alune
M A ŞIN I DE ÎN G H EŢ A T A

TAYLOR
P ra f d e  în g h e ţa tă

de 250 de ori mai dulce ca zahărul 
în d u lc ito r u l N u tr a S w e a t

Savoare 
în orice 

mâncare;
LEGUMIX!

PENTRU FLORICELE:
porumb, ulei cu arome, 

sare aromatizata
Pentru toate aparatele vândute se asigură: 

G A R A N Ţ IE  1 A N  Ş l  S E R V IC E  P O S T G A R A N Ţ IE

Tfic The European C onnection * rl 
[DEVA,Apuseni, N r .l  (JCftTf) T e le fo n  - 

623320, I n t '.23

trauterihă. In toată lumea 
există copii care se nasc 
cu anumite malformaţii 
cardiace. Unele dintre a- 
cestea sunt incompatibile 
cu viaţa, 'iar altele se pot 
opera pe parcurs. Inima 
copilului se poate îmbol
năvi ca urmare a unui re
umatism acut cu punct de 
plecare o simplă amigda- 
lită netratată. In mod cu
rios, reumatismul copilu
lui afectează valvele ini
mii. Cu trecerea anilor, a- 
ceste valve se îngroaşă, se 
deformează, îngreunând 
mult munca inimii. Până 
când! au apărut operaţiile 
pe inimă, aceşti bolnavi 
reprezentau o mare pova
ră socială şi erau condam
naţi la o moarte prematu
ră. Din fericire, aceste îm
bolnăviri care până în ur
mă eu 20—30 de ani fă
ceau mari ravagii , au dis
părut aproape complet ca 
urmare a tratamentului cu 
antibiotice. Este un exem
plu concret cu privire la 
rolul uriaş, cu efecte in
calculabile pe care le au 
măsurile de prevenire a 
îmbolnăvirilor.

—»Tn schimb, s-au în
mulţit altele.

— Da. Este vorba în spe
cial de hipertensiunea ar
terială şi cardiopatia is
chemică, ce intră în sce• * • • * • * • * • •.#.* • * »•*•*# * • *■#

ce sunt în funcţie de zo
na afectată (creier, inimă, 
membrele inferioare etc.). 
Când procesul aterosclero- 
tic afectează arterele co
ronare ce irigă muşchiul 
inimii rezultă cardiopatia 
ischemică. Aceasta se ma
nifestă cel mai frecvent 
prin dureri în piept lega
te de efort sau prin tulbu
rări ale ritmului cardiac.

Ateroscleroza, care până 
la un punct se suprapune 
cu îmbătrânirea, poate fi 
influenţată de om. Astăzi 
se ştie precis că prezenţa 
unor aşa-numiţi factori de 
risc poate grăbi evoluţia 
în sensul mărimii şi ex
tensiei leziunilor ateroscle
rotice. După cum omul 
poate interveni in înceti
nirea, oprirea sau chiar 
regresia unor leziuni.

— Dar situaţiile critice 
precum infarctul au ca 
substrat numai această ob- 
struare lentă a arterelor 
coronare ?

— Intervine aici un alt 
fenomen: la un moment 
dat, ehiar în loCul unei 
obstrucţii minime, în in
teriorul unei artere coro
nare se poate produce o 
mică fisurare a peretului 
ce declanşează formarea u_ 
nui cheag de sânge care 
în câteva minute obstruea- 
ză complet vasul. Oprirea 
brutală a irigaţiei muşchiu

lui cardiac (miocardul) 
duce la apariţia infarctu
lui miocardic. Această boa
lă gravă apare în propor
ţie de 1—2 la o mie de 
locuitori pe an şi dă o 
mortalitate de 10% în pri
mele 7 zile, în ciuda tu
turor măsuajilor terapeu
tice. Câteodată, se produ
ce încă de la început o 
oprire bruscă a inimii, res
pectiv moartea subită, ca
re rămâne prima şi ulti
ma manifestare a cardio
patiei ischemice.

— Unii spun că inima 
nu doare.

— Nimic mai fals. Că 
nu orice boală de inimă 
dă dureri este altceva. Dar, 
subliniez, orice durere în 
piept apărută fie la efort, 
fie în repaus la un băr
bat peste 4o de and este — 
până la proba contrarie — 
cardiacă. Femeile sunt mai 
„protejate" până pe la 55 
de ani, aşa încât durerile 
în piept sub această vârstă 
sunt, de regulă, extracar- 
diace. ■

— Există intr-adevăr o 
creştere a acestor îmbol
năviri ?

— Până la uri punct es
te o creştere aparentă prin 
posibilităţile mai bune de 
diagnostic. Dar este si o 
creştere reală pe care o 
resimt multe familii. Ca
uza ar fi schimbarea in
tervenită în viaţa oameni
lor, ca urmare a industri
alizării şi urbanizării, fe
nomen .întâlnit în multe 
alte ţări. Este vorba de 
creşterea numărului de fu
mători, alimentaţia boga
tă în dulciuri concentra. 
te, grăsimi şi sare, redu
cerea activităţii fizice şi 
nu în ultimul rând stresul 
psihic. Aceste elemente, la 
care se adaugă diabetul 
zaharat şi colesterolul cres
cut în sânge sunt definite 
de medicina modernă ca 
factori de risc cardiovas
culari. Acţiunea lor noci
vă este cu atât mai mare 
cu cât sunt prezenţi mai 
mulţi la aceeaşi persoană;

(Va urma)
Convorbire realizată- de 

ESTERA ŞINA

Cum se pot obţine can tită ţi de 
3-4 ori m ai m ari de furaje

îmbunătăţirea bazei M -  
rajere sub aspect cantita
tiv, d a r şi calitativ in a- 
celaşi timp, reprezintă o 
cerinţă esenţială a zooteh
niei moderne. Discutând 
despre această problemă 
cu dl ing. Alexandru Iri- 
drea, de la D. A.A., am re
ţinut câteva lucruri deo
sebit de interesante şi po
sibil de realizat în fiecare 
localitate şi în gospodării
le personale ale crescăto
rilor de animale, organi
zarea unor loturi zooteh
nice demonstrative consti
tuind un important factor 
de progres, arătând cum 
se poate obţine în practi
că o sporire de 3—4 ori 
a producţiei de furaje, con
comitent cu îmbunătăţirea 
calitativă, a raţiilor furaje
re. Cunoscând că în triada 
masă-casă-rasă, care con
diţionează rezultatele în 
sectorul zootehnic, masa 
ocupă locul din vârful pi
ramidei, vom insista asu
pra unei experienţe valo
roase care arată însemna
tul potenţial ce există în 
judeţul nostru pentru a 
tinde spre o zootehnie per
formantă.

în acest sens, edificator 
este exemplul oferit de că
tre Centrul agricol din Ri- 
biţa, unde inginerul Pau-
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lin Budău, om care pune 
mult suflet pentru a de
monstra că şi în condiţii 
mai vitrege se poate face 
zootehnie la parametri ri
dicaţi, a organizat o serie 
de experienţe în privinţa 
producerii furajelor. Pe lo
tul zootehnic de pajişte

In toamna anului 1994 
s-a făcut desţelenirea te
renului respectiv, la a- 
dâncfmea de 30 cm, după 
care s-au realizat două 
treceri cu discuitonil, Sn- 
corporându-se in sol 8 
tone gunoi de grajd, iar 
în mustul zăpezii s-au mai

Experienţe valoroase 
pe loturile zootehnice

cultivată, organizat în con
diţiile specifice zonei de 
deal, care a avut rezervată 
o suprafaţă de 0,30 ha te
ren aflat într-o pantă de 
15 grade, acoperit în ma
re parte cu muşuroaie, a 
fost aplicată o tehnologie 
care a permis să se obţi
nă, după trei coase (la 7 
iunie, 24 iulie şi 6 septem
brie, în 1995) o cantitate 
de 1140 kg fân, compara
tiv cu numai 300 kg fân 
de slabă calitate, cât se 
obţinea anterior aplicării 
tehnologiei avansate de re
alizare a pajiştii-semănate. 
Dar să vedem, practic, cum 
s-a procedat.

aplicat 60 kg superfosfat. 
Pentru combaterea aci
dităţii solului s-au admi
nistrat 200 kg carbonat de 
calciu.

Pentru înfiinţarea cultu
rii s-a utilizat un amestec 
format din golomăţ, păiuş 
şi ghizdei, stabilindu-se 6 
proporţie de 60 la sută 
graminee cu talie înaltă şi 
40 la sută leguminoase, în
trucât solul este brun-găl- 
bui, ou reacţie acidă, la 
care se pretează cel mai 
bine cultura de ghizdei.

Asemenea metode nu 
prea costisitoare sunt la 
îndemâna tuturor proprie
tarilor de pămănt şi a

crescătorilor de animale. 
I>e altfel, trebuie arătat 
că nu întâmplător în Ri- 
biţa sunt mulţi crescători 
de animale care au  în
gospodării exemplare va
loroase, fapt demonstrat şi 
de situarea acestora pe
primele locuri la expozi- 
ţia-târg ce se organizează 
anual la Baia de Griş, cu 
animale din rasa Pinzgau.

Asemenea preocupări fa
ţă de loturile zootehnice 
se întâlnesc şi in alte loca
lităţi cum sunt: la Haţeg, 
Orăştie, Bucureşci, Balşa, 
Râu de Mori, Luncoi, Geoa- 
giu, Romos, unde specia
liştii se implică nemijlocit 
în organizarea producţiei 
de furaje'.

Pornind de la asemenea 
exemple, este bine ca a- 
cum, în primăvară, când 
se pregăteşte recolta de 
furaje a acestui an şi a 
celor următori, să se or
ganizeze' astfel de loturi 
de pajişti cultivate în cât 
mai multe localităţi şi la 
cât mai mulţi crescători 
de animale, fiind iii bene
ficiul acestora să aibă a- 
sigurate posibilităţi cât 
ipai bune do hrănire a e- 
fectivelor pe care le au 
în gospodărie.

NICOLAE TÎRCOB

Nerespectarea 
distanţei în mers

Din această cauză, zi
lele trecute pe D.N. 7, în 
localitatea Mintia, s-a 
comis un grav accident 
de circulaţie.

Conducătorul autotu
rismului nr. 1 HD 8303, 
Todosin Virgiî, din co
muna Gurasada, condu
când imprudent, a intrat 
In partea din spate a 
autoturismului nr. 5 HD 
161, pe care l-a proiectat 
In afara părţii carosabile 
a drumului, intr-un co
pac.

In Urma coliziunilor,

pasagerul Bozan Iosif, 
pensionar din municipiul 
Deva, a decedat, iar trei 
persoane din autovehicu
lele angajate in accident 
au suferit leziuni uşoare 

O clipă d e  neatenţie a 
făcut ca un ora să-şi piar
dă viaţa, două autovehi
cule să fie distruse, iar 
cel de la volan, respectiv 
Virgil Todosin, vinovat de 
comiterea evenimentului, 
va răspunde în faţa instan
ţei pentru imprudenţa sa:

Mr. MIRCEA NEGRU. 
Poliţia Municipiului Deva

Aşa arată una dintre maşini după accidentul 
provocat de nerespectarea distanţei în mers.

Vineri, 8 martie 1996
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La vrem ea gh ioceilor

Da, la vremea ghioceilor, 
Roxana a ieşit cu o pla
chetă de versuri, oferindu. 
ne şi nouă din prea pli
nul bucuriei cuvântului ti. 
părit pe care ea o trăieşte 
lâ cea mai înaltă intensi. 
ta te. Nu e puţin lucru ca 
la doşr 34 ani să debutezi 
într-o carte proprie. Roxa
na este prea matură pentru 
vârsta ei. fn timp ce co
legele sale se gândesc la 
discotecă, la cum să se 
îmbrace..., Roxana 'a  în
chis aceste lucruri într-o 
cămăruţă a minţii sale, 
lăsându.le să răzbată când 
şi când, adâncindu-se în 
lectură, chibzuind asupra 
plămădirii versurilor. O 
trudă deloc de invidiat, de 
care are parte ' doar căi 
chemat, o trudă care nu se 
termină niciodată. Dacă va

•  VERITAS LEILAS 
— Haţeg. Scrisorile7 dv 
sunt oarecum şocante. Nu 
ne aventurăm să le nu
mim poezii. „O torpilă 
numără câţi nori sunt 
râmaţi la dreapta şi la 
stânga. Celelalte torpile 
se pregătesc cu râtul lor 
lucios să scarpine zborul 
libelulei cu ameninţare". 
Sau, „E departe drumul 
pân-la Dumnezeu/ Să ne

Oricare dintre cărţile 
semnate de distinsul co. 
mentator şi analist clu
jean, prof. Mircea Zaciu, 
este o bucurie pentru su
flet. Tot astfel se întâmplă 
şi cu volumul de faţă. Sti
lul ardelenesc — aşezat, 
abundenţă de informaţii, 
distincţia exprimării şi a- 
dâncimea ideilor expuse 
asigură scrierilor eminen
tului om de cultură şansa 
unei receptări corecte în 
toate mediile sociale. Dar, 
p e n t r u  o informare 
completă a prezumtivilor 
cititori, consider că sunt 
bine venite câteva date 
biobibliografice privitoare 
la Mircea Zaciu... S.a năs
cut la Oradea, la 27 au. 
gust 1928 şi a debutat, în 
volum, cu micromonografia 
„Ion Agârbieeanu" (1955);

avea puterea să meargă 
hotărâtă pe acest drum, 
vom ve d ea !

Pentru semnatarul aces
tor rânduri, bucuria Roxa- 
nei Sicoe-Tirea este şi a 
sa, întrucât a avut posibi. 
litatea să-î citească unele 
dintre poeziile ei de înce
put, pe care a îndemnat*o 
să le publice în ziarul 
„Cuvântul liber". Nu ştim, 
repetăm, cum va evolua 
Roxana, noi însă i-am o- 
ferit şansa unui contact cu 
publicul cititor. Ea s.a sim
ţit încurajată, aşa cum s-au 
simţit la vremea lor şi alţi 
scriitori născuţi sau trăi
tori în Hunedoara şi care 
la această oră sunt nume 
consacrate ale literaturii 
române. ■

Manifestarea de lansare 
a cărţii „Fulgi de vers"

semnată de -Roxana Sicoe- 
Tirea ce a avut loc la Casa 
Cărţii din Deva, în orga
nizarea S.C. „Bibliofor" 
SA, în a cărei editură ti
păritura a apărut, a fost 
una frumoasă, de mare 
sensibilitate, pe măsura ta. 
lentului semnatarei versu
rilor. Credem că Roxana 
nu va uita niciodată a- 
ceastă clipă din viaţa ei, 
a părinţilor ei. Oameni de 
seamă i-au fost alături. 
S-a vorbit cu sufletul de
spre poezia sa de început. 
Am remarcat pe dl prof. 
Dumitru Susan, scriitorul 
Gligor Haşa, prof. Ana Ar. 
măşescu, pe inginerii Vir- 
gil Baca şi Horia Crişan. 
Dar, poate cea mai since
ră ni s-a părut a fi Roxa
na. o fată cu picioarele pe 
pământ.

Cartea ei ne oferă o poe
zie de mare puritate, ela
borată pe măsura puteri
lor ei. Maturitatea, rod al 
lecturilor de până acum, 
o îndeamnă să se întrebe: 
ce-i viaţa, ce-i moartea, 
ce-i timpul...? Poeta ope
rează cu imagini cromati-' 
ce, mai ales cu noţiunea 
de „alb", ce acoperă griul, 
durerile, cenuşa („albe cu
vinte", „candelabre albe", 
„albitelor mituri", „balada

* ..." —  - .

albă..."). Operează de a- 
semenea cu imagini audi
tive. Remarcabilă şi fi
rească este prezenţa divi
nităţii, mai ales în poezia 
„Crăciun", una dintre cele 
mai izbutite: „Lumină... E 
noaptea Crăciunului;/ Din 
mila Preabunului/ E lu
mină !// Azi ducem prin 
lume colinzile/ In suflet 
ne punem oglinzile/ Şi slo
va o ducem la iesle...// Şi 
stăm azi pe punţile trep- 
ţilor,/ Spre sfintele bolţi 
ale drepţilor; /  Ajută.ne, 
Doamne !// Azi creştem din 
Văile plângerii,/ Iar cân
tul ni-1 punem cu îngerii/ 
La iesle...".

în drumul său spre poe
zia adevărată, Roxana Si
coe-Tirea a urcat o treap
tă. Vor mai urma şi alte
le. Truda ei se va întinde 
dureros în multe nopţi de 
nesomn. Important este că, 
deocamdată, „versul a-n- 
vins" („Om şi lumânare"). 
Toate atuurile sunt în con
tinuare de partea ei, chiar 
dacă: „Te naşti şi cazi şi 
urci din nou/ Spre pum
nul de cuvinte" („Aici"), 
versuri cu care se încheie 
această primă carte.

MINEL BODEA,
Foto : PA VEL LAZA

Pofta redacţiei
rugăm pentru sufletul pă
cătos/ porci cu râturi 
scormonoase/ Te vând, 
nefiind tu, cu o altă înfă
ţişare/ ca a stewardesei 
prinsă...".

•  ELENA M. — Deva. 
Redaţi direct trăirea u- 
nor stări concrete: „De

noapte sunt şi-s întrista
tă / Căci fata mea cea 
mică/ Rămâne încasată/ 
Şi pentru ea mi-e frică/ 
Am încercat să ies uşor/ 
Dar ea pe loc mă chea
mă/ Micuţul meu odor/ 
Mă strigă-ntruna mamă...", 
încercaţi o transfigurare 
artistică şi rezultatul vă

va conduce spre poezie.
•  IOAN HENŢ — For- 

nădia. Poeziile dv depă
şesc nivelul ziarului nos
tru. încercaţi la o publi
caţie de specialitate!

•  TRAIAN JORZA — 
Dupăpiatră. Apreciem gân
durile sincere şi calde, 
dar din lipsa spaţiului ti
pografic nu putem publi
ca încercarea dv în ver.
sun.

NOTE DE LECTURA

Oho, fn iarna asia...
Oho, în iarna asta aproape de Soroace 
cât mă rugai să ningă, îngenuncheat la cer...
Chiar moaşei Promoroaca îi pregătii cojoace 
Ilita-nzăpezirii s-o priveghem sub ger.

Dar tot ca-n fiecare rahitic anotimp 
strădaniile mele, de rod s-au fost sărace...
Adăst ninsoarea caldă şi inima.n răstimp 
din zurgălăii lumii pasteluri albe toarce.

Oho, în iarna asta aproape de Soroace
troiene simt trecându-mi — ca sănii lungi — prin dor
aidoma-nnoptării păsării-n găoace
pe care-o vrea văzduhul şi cântecul în cor.

I

Când va f i vară
Ascultă ! Ţevile trosnesc : 
e semn că o să avem căldură.- 
Ascultă! Oasele.mi pocnesc—
Taci şi ascultă ! Taci şi mă-ndurâ !

conducteAuzi ? Sânge fierbinte aleargă prin cond 
pe sub pământ, prin ziduri, până la sloi; 
parcă e cald, parcă e altfel, parcă.s mai multe 
aceste nimicuri, şi mi se pare — şi noi...

E timp să plec, e timp să mai şi stau; 
afară bântuie teribilă, neînfruntată zloata...
Când va fi vară, jur că n-o să mai daţi 
o rază de soare pe umbră, o iubire pe-o alta !

CONSTANTIN GHEORGHE-NAIDlN

ne sunt
v isă to r ii“

In ultima decadă a lU- 
nii februarie, în Valea Jiu
lui s-a desfăşurat ediţia a 
IV-a a Festivalului de li
teratură „Aici ne sunt vL 
sătorii". Au participat crea
tori de marcă ai literatu
rii române, reprezentanţi 
ai unor publicaţii din Bu
cureşti, Piteşti, Timişoara, 
Arad, Constanţa, Bistriţa 
ş.a. Manifestările s-au des
făşurat în oraşele Petrila, 
Lupeni şi Petroşani.

La clubul sindicatelor din 
Petrila, participanţii au a- 
sistat la colocviul intitu
lat „Lumea şi Valea lui 
I.D. Şîrbu". Alte manifes
tări au venit să întregeas
că informaţiile despre 
personalitatea cunoscutului 
scriitor I.D. Sîrbu, între 
care amintim : dezvelirea 
plăcii comemorative la Ca
sa memorialâ „I.D. Sîrbu", 
lansarea volumelor ace
luiaşi scriitor, „Obligaţia 
morală" şi „Lupul şi ca
tedrala", prezentate de cri
ticul Dumitru Velea şi, res
pectiv, Dan Perşa. Au fost 
prezentate, de asemenea, 
alte volume semnate de

diverşi autori, precum j i  
revistele -.„Tomis" (CpA- 
stanţa), „Poesis" (SatU M i
re), „Echinox" (Cluj-Napa. 
ca),. „Calende" (Piteşti)^ 

La Biblioteca clubului 
sindicatelor din Lupeni s- 4  

desfăşurat colocviul „LHţ, 
ratura de sertar şi u ? . 
Şîrbu", după care au f i i  
lansate volume semnate <$b 
Horaţiu Baciu, Dinu Zarf* 
fopol, Clara Mărginean^ 
Viorel Marineasa, Gheorghâ 
Izbăşescu, Mihai Igna şi#. 
. Festivalul „Aici ne sUBâ 
visătorii" s-a încheiat ‘ t t  
Petroşani, Casa de cultxL 
ră găzduind colocviul 
thosul lite rar la I.D. Sîrbu", 
Publicul a avut posibili
tatea să participe la lan
sarea volumelor „Adame- 
va" de Paul Goma, „Şea: 
ră cu Dante şi altă poeme* 
şi „Lecturi bacoviene" do 
Ioan Milea, „Praful roşu* 
de Octavîan Hoandrâ- ş a  

In. final au fost decerP 
nate premiile concursului 
de poezie, proză scurtă şi 
eseu. • ş . : .

MINEL BODEA

Mircea Zaciu-„Ca o imensă scenă,
apoi, a mai publicat: „Măs
ea Geniului" (1967); „Lec
turi şi zile" (1975); „Teri
torii" (1976); „Cu bilet cir
cular. O antologie posibi. 
lă a prozei scurte româ
neşti" (1978); „Lancea lui 
Achile” (1980); „Cu cărţi
le pe masă" (1983); „Jur
nal", voi. I (1993), (voi. II 
1995); „Clasici şi contem
porani" (1994); iar în co. 
laborare a publicat: „Scrii
tori români, mic dicţionar" 
(1978); „Ceasuri de seară 
cu Ion Agârbieeanu" (1982); 
„Liviu Rebreanu după un 
veac" (1985); „Dicţionarul

scriitorilor români" (voi. 
I, 1995). Revenind la vo
lumul „Ca o imensă scenă, 
Transilvania...", acesta este 
încă o mărturie a pu
ternicei personalităţi a au
torului în cultura şi lite
ratura română. Spun CUL
TURA, fiindcă numele în 
jurul cărora se derulează 
„acţiunea" cărţii nu sunt 
doar scriitori... însăşi or
donarea materialului este 
o dovadă a intenţiei lui 
Mircea Zaciu de a cuprin
de o  arie câf mai largă a 
spiritualităţii transilvănene, 
cu reprezentanţii săi, care

au purtat prin ani şi au 
consolidat, prin ceea ce 
au făcut, ideea de fiinţă 
NAŢIONALA. Chiar dacă, 
în „Cuvânt înainte", au
torul se confesează loca
lizând, geografic vorbind, 
zona de referinţă, cartea 
este o indiscutabilă lecţie 
de patriotism NAŢIONAL. 
„Sunt strânse aici, spune 
el, contribuţii diverse la 
cunoaşterea şi analiza a 
ceea ce s-ar putea numi 
„fenomenul transilvan". Ele 
sunt rodul unor lecturi, 
meditaţii, cercetări şi con
fruntări întinse pe mai bi-

i i

ne de treizeci de ani". A- 
cest citat spune mult şi, 
mai ales, îndeamnă la lec
tura cărţii în care se o- 
feră posibilitatea intrării 
într-o lume a înălţării su
fleteşti, a creării sentimen
tului de împlinire şi, poa
te, a justificării unui or
goliu nu întotdeauna ex
plicat cum se cuvine : or
goliul de a fi român, lo
cuitor al Transilvaniei... 
„Fiinclcă personalităţile în. 
tâlnife în paginile cărţii, 
nu numai că ne dau drep
tul, dar ne şi obligă —  
dacă n-am făcut-o până

acum —, să ne reconsiderăm 
oamenii şi valorile. „Ca o 
imensă scenă, Transilva
nia..." este, să spun aşa, 
o demonstraţie imbatabilă 
a ceea ce numim spiritua
litate, nu numai transil
vană. Pentru că DensU- 
sienii. Slavici, Goga, Pa- 
pilian, Kos Karoly, Ion 
Chinezu, Rebreanu, Blaga, 
Ion Breaza, C. Daicaviciu, 
Onisifor Ghibu, E. Speran- 
ţia, V. Bogrea, S. Puşca- 
riu, R. Ladea ş.a. nu mai 
aparţin de mult doar Tran
silvaniei, ci ROMÂNIEI, 
şi ne reprezintă pe n o i: 
ca popor, ca spiritualitate 
integrată în- structurile eu. 
ropene înaintea multora 
care, acum, vor cu tot 
dinadinsul să ne...
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pemzeze.
DUMITRU IIURUBA
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LUMI, 11 MARTIE 

I V 8  1
13.00 Actualităţi; 13,*» TVR laşi; 11,00 

TVR Cluj-N.; 14,5a TVR Timişoara; 16,00 
Actualităţi; 16,85 De ta ri până luni; 16.35 
Turism şi agroturism; 17,05 Em. în lb. 
maghiară; 18,35 Aventurile şerifilor ga
lactici (d.a.); 19,08 Atlas; 1900 Fata şi 
băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, tete- 
sport-, 20,50 Baywalrh <s); 21,45 Tnuistri
cător; 22,15 Gala premiilor UNITER, ed. 
a V-a; 23,45 Actualităţi; 0,00 Cultura ta 
lume; 0,30 Skip Rock ’95.

T V R  2
13.00 Actualităţi; 13,10 Politica între i- 

deal şi real;' 13,40 Drumul spre Avonlea 
(s/r); 14,30 Confluenţe (r); 15,00 Perla nea
gră <ş/r); 15,45 Filmele săptămânii; 1550 
Ursuleţii inimoşi (dăc}; 16,20 Dedublarea 
(s); 17,05 Măseaua de minte; 17,45 Iubiri 
amăgitoare <sţ; 1800 I« faţa dvs.; 23.00 
Arte vizuale; 2059 Tribuna oonconfor- 
ir.istitor; 21,00 TVM Mesager; 2150 Sfinx 
(cs); 22,00 Santa Barbara fs); 22,45 Rcprl- 
z-- a treia; 0.3p Muzica e viaţa mea !

p a o  tv
ij 7,00 Ora 7, bună dimineaţa.’; 9,00 Cap- 
! cana timpului (s/r); 9.45 Sport la minut;

10.00 Paradise Beart» fs/rL10,30 Tranda
firul toş« din C a i»  Prindeţi-1
pe Sm art! (s/r); 13,00 Oameni în toată fi
rea cs/rf. 13,30 P«« im  adevărului ţs/r); 
14,30 Verdict: crimă! (s/r); 15,30 Fotbal. 
Rezumat Anglia; 16.30 Paradise Beach (s);
17.00 Povestiri din Bucureşti; 17,30 Cap
cana timpnlni (s|; 18,15 FetbaL Rezumat

1 Spania; 18.45 Sport la minut; 19,00 Oa
meni în toată firea (s); 19,25 Ştirile Pro 
TV; 19,55 Doar «  veribă să-ţi mai spun...;
20.00 Primul impuls ( t  SUA *81); 22,00 
M.AS.H. (s); 22,30 Procesul etapei (I); 
d.ffl) Ştirile Pro TV; *05 Procesul «tapei

'« * *
MARţT, 12 MARTIE

t v  b i
8,39 La prima 

«s/D; MAS Limbi 
Magicianul (f/r): *XS8 Ba.; 

dru toţi; 14,00 Actualităţi; 
15A0 TVR Ctaj-N.; l5.«0 

*540 FR *« însuţi I; MM C » -  
« 4 0  Aventarite şerifilor gatee- 

« ^ 5  Caşuri «  necazuri b» < 
tildelor pailasm 

pentru toţi; 1925 Tnr-

zan (s); 20,00 Actualităţi, meteo, telesport; 
20,50 Tocuri înalte (f. Spania ’91); 2X50 
Reflector; 23.20 Actualităţi; 23,45 Con
cursul Naţional pentru Eurovision ’96 
(şdecţiuni); 04* Gnng; 0,40 Magazinul 
Notelor fflue.

T V R  2
709 La prima oră; 9,20 Ora de muri

tă ; MAS Mozaic; 11,30 D.a.; 12,00 „O- 
gliada** (teatru TV); 13,25 Ritmuri mu
zicale; 14,09 Actualităţi; 14.10 Serialul se
rialelor; 1455 Limbi străine <r); 1555 Ur
suleţii inimoşi (d.a.); 16,20 Dedublarea (s); 
17.05 £3 de milioane (1); 17,45 Iubiri a- 
măgitoare (s); 18,30 23 de milioane <U1;
20.00 Cu cărţile Pe faţă; 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Intre da şi mg 22,00 Crude; 
23,15 Maeazin-salelit; «.09 «AI Matote" 
(teatru TV).

P R O TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 900 Cap

cana timpului (s/r); 9.45 Sport ia minut;
10.00 Paradise Beach (r); 1<U0 Primul im
puls (f/r); 12^5 Box profesionist; 1255 
Ştirile Pno TV; 1300 Oameni în toată 
firea (s/r); 1309 Procesul etapei (r); 1600 
Paradise Beach (s); 1700 M.AJS.IL (s/r); 
17,38 Capcana timpului (s); 1845 Fotbal. 
Rezumat Bundesliga; 18.45 Sport la mi
nut; 194)0 Oameni ia toată firea ţs); 19(25 
Ştirile Pro TV; 19.55 Doar o vorbă să-ţi 
mai spun-.; 2000 Spitalul de urgenţă (*);
21.00 Secrete de Auriii* Cs); 210*) Serile 
Pro TV; 22,1» M-AiS-H. (s); 22,39 Beş- 
teaptă-te, române 1 (talkshow); 005 Sport 
la minut; 000 Fotbal. Reanimat 
ga; 2,90 Muzică; Meltdown.

MIERCURI, 13 MARTIE

T V R  1
7.00 TVM. Tel «matinal; 8,30 l a  

oră; 9,20 Santa Barbara (s/r); 10,05 _ 
pe meridiane (du); 10.25 Videocaseta mu
zicală; 10,50 Videulerican; 1L58 tabiri 
amăgitoare {rR 12,40 Dai.; 13.10 Mărita 
pentru toti; Uri» Fotbal. Naţional — Pe
trolul Ploieşti (d); 16.10 Celebre reşedin
ţe ale lumii (de); 16,55 înregistrări 496; 
17,10 Eclesiast *96; f7ŞS De la toane adu
nate...; 18,25 Aventurile şerifilor galactici 
(d.a.); 18,55 Sensul schimbării; 19,25 Fata 
şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi. meteo, te- 
tesport; 29,50 Jalna «9; 23.45 Noi fronti
ere Jţr): 22,25 Totul despre muzică; 22,55 
Actantoăţl; 2,145 O M O aaţg  23.45 P.S.; 
Te iubesc (s); 8(35

T V R  t
7W  La prima 

toii; *M5 
Tocuri înalte 
«tongl t r k  1525

ti- ■ nli n|n|
*7/85 Natura

m i  « a »
I Pr»

S o c ie ta tea  OonnerGialâ Devii S.A.
C u sediul in '©ova, Str. 

t M  strigare, conform 
“ 2, pentru -vânzarea urm®t«rtStS ®EfSv ;

ACTIVULUI PRINCIPAL m  
ACTIVITATE

A
ACTIVULUI

LTCTTATTEI

1. FABRICA DE 
PRODUSE 

- LACTATE 
PETROŞANI

Preluarea de la 
furnizori a materiei 
prime, pretaersrea şi 
transformarea în

Municipiul 
Petroşani, 

«tr. Livezeni, 
nr. 100

833 401 m îlîei

comercializarea 
laptelui şi a 

produselor lactate
f

V  ■
\ .......' ...................... "
i Licita ţi a va avea Ioc pe data de 9 aprilie 1996, ora 10, la sediul societăţii.
. Dosarele de prezentare a activelor şi criteriile specifice pentru j*resekse|ia par-
■ tiripanţflor la licitaţie pot fi consultate zilnic la sediul societăţii, între orele 8—12.
* Alte relaţii privind activele ee urmează a fi vândute se pot obţine la telefon 
; 221015, d l Uusu Sergiu Emil.

Pentru selecţionarea participanţilor la licitaţie, ofertanţii vor depune Ia sediul 
' societăţii până la data de 29 martie 1996 documentele prevăzute de legislaţia in
• vigoare.

trista cu ofertanţii acceptaţi pentru a participa la licitaţie va fi afişată la se
diul societăţii până 4a data de 6 aprilie 1996.

Ofertanţii vor depune până la data de 6  aprilie 1996, ia casieria societăţii son 
, în ş a d d  40.26.16.00, deschis la BASA Deva, următoarele :

— taxa de participare, 625 mii lei;
•— garanţia de participare de 10 la sută din preţul de pornire a licitaţiei.

. *n preţul de pornire a licitaţiei «nu «este inclusă valoarea terenurilor, urmând 
«8a «rostea să fie vândute cumpărătorilor după obţinerea titlului de proprietate. 

Iu  caz de neadjadecare se va ţine faza a  Il-a ia  15 zile de 4a prima fază şi, 
X respectiv, faza a Hl-a, Sa 5 zile de la faza a Il-a. (772$)
V ■ v'..

TVM Mesâger; 21,30 Tradiţii; 22,00 San
ta Barbara (s); 22,45 Un secol de cinema; 
23,45 Jazz-fan; 0,15 Bătălii aeriene (do).

P R O TV
7,98 Ora 7, bună dimineaţa 1 9,00 Cap

cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut;
10.00 Paradise Beach ţr); 10,38 Spitalul 
de urgenţă ţ»/r); Il,20 Secrete de fami
lie (s/r); 1240 Automobilism. IndyCar;
13.00 Oameni în toată firea ţr); 13,30 Ar
te marţiale. Secretele samurailor; 14,00 
Fotbal. Cupa României ţdfc 15,45 Baschet 
NBA; 16,30 Paradise Beach (s); 17,00 
MA SIL ţr); 17,30 Capcana timpului <s); 
18,15 Schi. Magazin; 19,00 Oameni în toa
tă firea (s); 19,25 Ştirile Pro TV; 20,00 
Reversul medaliei <f. SUA *75, P. 1); 2200 
M.AS.H. (s); 22,38 Lege şi Ordine «)*. 
2340 Poveşti adevărate (scurt-metraje); 
0.05 Sport la minut; 0,30 Fotbal. Rezu
mat Anelia; t,20 Fotbal, Rezumat 
1,30 Muzică: Jamm Zone.

JOI, 14 MARTIE

T V R  1
700 TVM. Tetemattaai: 8,38 La 

oră; 940 Santa Barbara (r); 18*5 Limbi 
străine; germană, italiană; 1105 Iubiri 
amăgitoare (s/f); 12,40 Da.; 1348 1981 
audiţii; 14.00 Actualităţi; 14.18 TVR lari 
A TVR Cluj-N,; 15.40 Tradiţii; 1«A0 Ac- 
tualităţi; 1640 Cuvinte potrivite; 1635 
Mag. social; 17-25 Avorturile şerifilor gat 
luetici fdA); 17,50 Viata partidelor par
lamentare; 1845 Tragerile Lato S/40 & 
multiplă Expres; 18,25 MilenSum; 1940 
Tânărul Indiana Jones Isl; 2008 Actua
lităţi. meteo, telesport; 20.50 Nord ri Sud 
ţs); 21,45 Reflecţii rutiera; 22)90 Studioul 
economic; 22,40 Memorialul durerii (do); 
23,50 Actualităţi; 0,05 Poldarfc (s).

; v f  7 *  ' 4
7,00 La pruna oră; 900 Ms

foţi; 10.05 Mag. de călătorii şi i_------
1008 Varietăţi internaţionale; IL35 D-a.; 
1205 Curcubeu; 13,05 PS.: Te iubesc (s/r); 
3440 «cp. *96; 14-55 Limbi străine (r); 
S505 Ursuleţ» inimoşi ţd.a.); 1GJ20 Dedu

cea (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5; 19,00 
. în lb germană; *0.00 Aniversări; 2040 

(es); 2100 TVM Mesager; 2L30 
»  de aur; 2200 Noaptea saKim-

.....____(dramă SUA *53-); 22.K Stadion;
0,20 Jazz Alive Show.

TV
9,00 Capcana 
la mimrt; 10,00 
Reversul meda- 
Bundesliga Top 

1jU>0 Oameni 
ge şi Ordine ţ&/r);

t e d  M RdTAritenfcM Bevcity ţsfrh 
m . 17-99 M A & L
, J u i  (̂ T- 18.15 Ln- 

Oamesd Sn toata 
_ Pro TV; 20JW 10 
■LA.S.H. mr, 22,30 

aMtciţi în tranziţie
, _______ _ ___ fo minate «i*0 «o-
bocop (s); 1,30 Box profesionist; 2,00 Fot- 
haL Rezumat Bundesliga; 240 Muzică: 
Power Mix.

VINBR4. 15 MARTIE .

T V R  M

8,30 La Pf«na 
- — t & M ;  . ,  . ,

_  31,20 MTV Greatest
___  ̂ 1L50 Xbhîri amăgitoare ţs/r); 12,40

nperci QK 1320 TVR laşi; 14,15 
TVR Cluj-N.; 1540 Pompierii vă tofor- 
meazăl- 1^20 Din lumea afaoerdor; 15-50 
Actualităţi; 16,00 ferirea din oerc^ 16,30 
Em. în 7b. germană; 47,30 Tru Patria; 
1820 Viaţa partidelor parlamentare; 19-05 
Edera (s); 20,00 Actualităţi, meteo, tcle- 
m o r t  2040 Tezuur folcloric; 21,30 Cine 
e Jnlia? (f. SUA *86); 23.05 Actualităţi; 
23,20 MTV. Euro Top 20; 0,20 Zile liniş
tite la Clichy (fi.

. . T V *  t :
7.00 La prima oră; 9,20 Muzica pentru

toţi- 10)85 Caleidoscop; 11,30 ®4.; *2,00 
W B  iaşi; *2,80 TVR Cluj-N; 18,00 TVR 
Timişoara; 13,30 Limbi «trăiau: spantoto; 
ţr); 1L00 Cafeneaua literară; 1520 Con- 
vâetuk-i; 1«,20 Dedublarea (s); 17-05 Bur
sa invenţiilor; 17,45 Oameni car* au firi-.; 
18,15 Iubiri amăgitoare m i 19W9 Concertul 
Orchestrei Naţionale Radio; 2LO0 TVM 
Mesager; 21,30 Hyperion; 22.45 ®in viaţa 
romilor; 2345 Santa Barbara |s); 0,00
Bucuriile muzicii.

P R O  TV
7.00 Ora 7, bună dimineaţa!; 9,00 Cap

cana thnpaWl 9,45 Sport te  minut; 
m n  Paradis» Beat* (s/f); 19,30 10

748 TVM. 
®«*;9,28 Szmto

12,35 Motor Sport Magazin; 13,00 (5ameni 
In toată firea (s/r); 1X30 Cracfcer (s/r);
14.30 Rătăciţi îţi tranziţie (r); 15.80 Sugby;
16.30 Paradise Beach (s); 17,00 M-AS.H. 
(s/r); 17,30 Capcana timpului ţs); 18,15 
Robocop (s); 193)0 Oameni în toată «rea 
(S); 19,25 Ştirile Pi» TV; 20,00 Dosarele 
X (s); 21,00 Milter’s Crossing (f.p. SUA 90); 
23,00 Aventuri în Casa Morţii (s); 0,05 
Sport la minut; 0.30 Erotica (s); 1,00 în 
spatele ferestrei (f. SUA ’54); 3,30 Bas
chet NBA; 5,30 Miller’s Crossing (f/r).

SAMBATA, 16 MARTIE

T V R |
7.00 Bună dimineaţa de la... Iaşi!; 850 

Ala Bala Portocala!; 940 Drumul spre 
Avonlea (s); 10,40 Matineu muzical; 11,25 
Pas cu pas; 12,15 Vârstele peliculei; 13,05 
Pleiade; 14,00 Actualităţi; 1440 Cristofor 
Columb (da);  14,35 Magazin muzical; 
15^0 Ce vrăji a mai făcut nevastă-mc a, 
Samantha ? (S); 15.25 Fotbal Farul Con
stanţa — Ceahlăul Piatra Neamţ (d); 
17.15 Celebritatea in sec. XXI; 17,40 Rug. 
by. Anglia — Irlanda (d. rep. III); 18.30 
Reîntâlnire cu formaţia Pink Fioyd; 18,45 
Mapamond; 1945 Teleenciciopedia; 20,00 
Actualităţi, meteo, telesport; 28^0 Cara
catiţa <s); 224« Zodiac-asJro-show. Zodia 
Peştilor (I); 23,35 Perla Neagră (s); 0.20 
Munte, mante, brad frumos f; II-S9 Zodia 
Peştilor fii).

T 7 1  2 ■
7j00 Întâlnirea de sâmbătă de Ia Cluj 

Napoca; 12,08 MTV Disc» Daoce; 13.00 
TVR Timişoara; 1340 Est Meridian de 
sfârşit de săptămână — Program al TVR 
iaşi; 1545 Ursuleţii inimoşi «La.); 16.20 
Dedublarea (s); 17,85 Itinerare spirituale;
17.30 Serata muzicală TV; 20.3» Pariaţi 
pe campion! (cs); 213)0 TVM Mesager; 
2148 Planeta Cinema; 22,00 Săptămâna 
sportivă; 2248 Santa Barbara <s); 23.15 
Alfa ri Omega; 0,15 Colecţia Fragil.

P R O  TV
8.00 D.a.; 9,30 Flipper (s); 10,00 In spa

tele ferestrei (f/r); 12,00 Dosarele X (s/r); 
12,55 ŞtrrHe Pro TV; 13,00 Fort Boyard 
ţes); 14,15 Duckmrm (d.a.); 14.40 Stelele

. Olympîei; 15,00 Lumea filmului; 1540 
Fotbal. Steaua — Oţelul Galaţi (d); 17,20 
R«Sby. Tara GaHlor — Franţa («fi; 18.30 

■ Seaqucst fs); 19,25 Ştirile Pro TV; 19.55 
Doar « vorbă să-ţi mai spun...; 20,00 Co
pii la berd (f. SUA *82); 21,5o Ştirtle Pso 
TV; 2X00 NVPD Blue — viaţă de poli
ţist fs); 23,00 Suspect de crimă ţs); 040 
Ştirile Pro TV; 0.05 Sport te minut; 0,30 
Fotbal, n  Calcio: Parma — Cremonexe; 
tm  Muriră : Top H) TMZ; 340 N YfD Btee
— viaţă de poliţist (s/r); 4,00 Suspect de 
crimă (s/r); 5/90 Făt bal. Steaua — Oţelul 
Galaţi {r).

; DUMINICA, |7  MART® -- -

î l  « ;  1
- 8,00 Bună dimineaţa!; 9.00 Artechino; 
1040 Arabei la revine tsk  10.30 Lumină 
din lumină; 11,30 Melodii populare- 1X00 
Viaţa satuhiî; 13,30 Visând Ia Jeannie ls);
14.00 Actualităţi; 1440 Poşta TV; 14.20
Video-.Magazin.» in doi. Ed, dedicată cu
plurilor; 17,35 A doua «tfobetizare; 174» 
S tar Trek (s); J8.4S A doua Românie; 19,25 
Robingo (cs); 20^0 ActBafităţî, agenda
«#rop- meteo; 20,50 Pat ri Margaret (f. 
Anglia *•*); 22,15 Tragerile Loto # »  şi

22,25 fihw fc  săptămămi; 22.» 
sportivă; 22.50 Actualităţi; 23,10 

MTV. 2 from 1; 23,40 Set* ţs); 040 Avan
premieră; 0,25 Nocturna lirică.

T V R  2
7.00 5 x 2. Magazin duminical sA Stu

dioului TVR iaşi; 13*80 MTV Greatest 
Hits; 14,00 Nunta de piatră (f. România 
’82); 15,30 D.a.; 15,4o Dedublarea (s); 16,25 
Repriza a treia; 19,20 Puterea, pasiunea 
(s); 19,50 Maeştrii teatrului românesc; 
Ştefan Iordache; 21,00 TVM Mesager; 21,30 
Descoperirea planetei; 2X00 Ritmuri mu
zicale; 22,15 La puterea a doua; 23,00 
Saria Barbara ţs); 23,45 Festivalul Inter
naţional de muzică pop ^Indonezia 1995".

P K O TV
8.00 D.a.; 9,30 Insula misterioasă fs);

10.00 Copii la bord (f/r); 12,00 Seaquest 
ţr); 1340 Prindeţi-! pe Şmart ţs); 13,30 
Musca; 13,40 Povara adevărata! (s); 1440 
Tenis. ATP Magarin; 15,00 Sport extrem;
15.30 Interviurile Barbarei Waîters; 16,00 
Fotbal. II Calcio (d); 17,45 De vorbă eu 
Itie Şerbănescu; 18,30 Beverly Uills ţs): 
19,25 Ştirtle Pro TV; 19,55 Doar o vorbă 
să-ţi mai spun...; 2000 Body «cat ţf. SUA 
«1); 2140 ŞtirHe Pro TV; 22,00 Musca;

Verdict: crimă ! (s); 2300 FotbaL
CauapiouBlul Spaniei ţrep. D; 23.45 Sport 
la  minut; 0,00 FothaL Campionatul Spa
niei ireai. II); L0O Baschet NBA,
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CUVÂNTUL LIBER
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Stabilim entul turcesc  
d e  la  Simeria

apostrofat: ^Sunt ofiţer de 
informaţii, am acces la  
informaţii $1 o să fac rost 
de atâtea informaţii Încât 
o  să vă compromit defi- 

v . O să vă sapi Din  
ăsta o  să vă 

SLae făcut ş l  alta 
asupra mea, in. 
de mituire,, dar 

e  tona ţ i  eu  mă siu.

rs ei. Aveam să aflu de 
organele abilitate cft 
numitul „ofiţer de infor

maţii** a fost secorist pâhâ

• • • • ( • • • • s a s a s s s s t a s s s s s t a a a

Avancronică fotbalistică
Sâmbătă se desfăşoară 

etapa, a  2 5 -a  din D.N, 
d a  care reţinem d e rb iu l 
Ilapid-Steaua. - Ceferiştii 
vin după o înfrângere Ia 
parul Ut timp ce milita- 
ţii după o victoria la 
Etoarno. Interesante sunt 
şi întâlnirile Dinamo-Spor* 

ft^C eahteul — F.C, Argeş, 
ti. Craiova — Inter, Oţe
lul — Fâral.

Tot sâmbătă, la Hune
doara, Corvinul primeşte 
repiioa formaţiei F.V. Ma

ramureş. Un meci aşteptat 
cu interes de suporterii 
fm nedem u. După un in» 
«şjswt slab, băimărenii<<Ri 
destule probleme te  Viaţa 
clubului şi-au revenit din 
subsolul clasamentului, au  
ajuna pe locul £  A v e m  

încredere în Corvinul care 
a  făcut o  pregătire 

de conduapreciată 
clubului şi

conducerea 
dovedită ' in

meciul său de la CFR Ti
mişoara unde a foşt in v iss  
greu, te  m ia. 85 clapă -ee 
irosise câteva ocazii de 
a înscrie In poarta cefe
riştilor. Ş i Jiul Petroşani 
are m ed  acasă, tei, cu o  
echipă bine cunoscută in  
fotbalul nostru: A S A  Tfe. 
Mureş. Nu ne Îndoim că 
Jiid tşi va adjudeca toate 
trei punctele, consoiidân- 
du-şi poziţia de lider al 
clasamentului sCriei a Il-a  
din Divizia A .

In Divizia C, liderul 
clasamentului, Minerul 
Ştiinţa Vulcan dar şi ocu
panta locului doi — Mi
neral Aninoasa, joacă a- 
casă «ti 3 echipe «fin pe
riferia clasamentului.

Grupaj realizat de 
SABIN  — “

lapidul a „oprit" la Constanţa
Bilanţul etapei a 24-a: 5 

, victorul a le  gazdelor, o  vie- - 
! torie In  deplasare Iar trei 
î partide s-cu Încheiat la ega- 

Mtarte." Liderul Steaua a  
: Învins pe Dinamo cu 4-3 

după ce, la  ua moment 
{ dat, militarii conduceau cu 
î 4-6. Surpriza — îndeosebi

proporţiile scorului s-s 
strat la Constanţa. Şi 

aici, scorul luase proporţii, 
Rapidul fiind condus tot

a s te ;
fnregi

DIVIZIA NAŢIONALA
REZULTATELE ETAPEI: Sportul Stud. — Univ. 

Craiova 9—0; Steaua — Dinamo 4—2; F.C. Farul —> 
Rapid 4—2; Poli Timişoara — A.S. Bacău 2—0; Poli 
teşi — F.C, Naţional 0—1; Inter — Petroisl 2—1; 
Gloria Bistriţa — Ceahlăul 1—0; F.C. Argeş — Oţelul 
Galaţi 2—2; * U ' C t a j — F.C. Braşov 1—1.

C b A S  A M E N T D l
1. STEAUA 24 t« '4 4 59—25 52
2. Rapid 24 15 f 8 48—25 46
3. F.e. Naţional 24 12 4 8 39-34 40
«. Dinam» 24 12 2 » 29—27 39
5. Uaiv. Craiova 24 11 5 8 31—23 38
6. Gloria Biteriţa 24 12 I 11 31—26 37
7. Farul Constanţa 24 11 3 10 43—36 36
8. PeB Timişoara 24 10 5 9 42—33 35
9. „«* Ctej-Napoca 24 10 4 19 29-46 34

24 10 3 11 28—2710. Petrolul
11. F.C, Argeş
12. Inter Sibiu
13. F.C. Braşov
14. Sportul Stud.
15. Oţelul Galaţi
16. Ceahlăul P.N.
17. A A  Bacău
18. FMI teşi

ETAPA VIITOARE? I)*v .
Nâflttnflţ PaU mv»n* Pftfftţttl mm Pfttt
AS. Bacău -  „U* Cluj; Dinamo — Siwrtel; CţeM  
— Farul; Rapid — Steaua; Ceahlăul — F.O . Argeş; 
Fj& Braşov — Gloria Bistriţa.

24
24
24
24
24
24
24
34

4 11
3 12 
«  »
5 11 
2 13
4 12 
9 MS 
9 14

3 3  

31
25—35 30
23— 36 30 
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— M e r ; F.C.

te 1990, iar acum este  la 
pensie. A  uzat de a  auto
ritate pe care na &  mai 
are. Lumea trebuie să 
ştie**.

Lumea va şti mai multe 
dintr-un alt articol pe 
eare-I vom publica la  u- 
nui din numerele viitoare 
ale ziarului „Cuvântul li- 

. beri*, respectiv despre: a  ' 
Salarii ş l ciabac; «  Ceai 
şi cafea gratuite; *  „IWţe**

testa i; '•'% M M baT r Poli
ţiei de a

RENUMITELE PRODUSE
a u d io  s i v id e o

Si

d e  a c u m  s i  î n  D E V A
P R I N

S i f :  A v r a m  l a n c u ,  B l.  H I ,  p a r t e r

Teatc la îndemâna dvs. 
tain DEVAUI ţi BANKCCCP 

cu dcap3C% avans ţî 
Mala în 12 rate lunare

cu 4-0. Spre final şi-a re
venit şi a înscris 3  goluri, 
meciul terroinâmte-se eu 
4-2 ta favoarea Fandai. 
Performera etapei a  fost 
F.C. Naţional care a Învins 
la Iaşi pe Pol! eu 1-0 , spul- 
berându-le ieşenilor din spe
ranţele revenirii t e  retur.

Puncte preţioase au rea
lizat F.C. Braşov Ia „0"  
Cluj, Oţelul Galaţi te F.C. 
Argeş şi Univ. Craiova la 
Sportul Studenţesc.

S C. „FECO“ S.A. DEVA 

VINDE PIUN LICITAfBi PUBLICA

c © ‘, ■ de .. transport si alte mijloace> 
fixe disponibiliaate.

Licitaţia va avea loc în data de 27 martie 
1996 Ia sediul societăţii din Deva, str. 22 De
cembrie, bl. 11, parter, ara 19.

licitaţia se va mai organiza şi în urmă
toarele două săptămâni în zilele de miercuri. 
Informaţii suplimentare la tel. 054/217939, lat. 
1 4  comp. tehnic.

lis ta  mijloacelor fixe se găseşte Ia sediul 
societăţii.

S.C. COMPPIL SLA. 
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA

Scoate la

ms
pentrn închirierea a două spaţii de depozitare 
fa Haţeg.

LICITAŢIA va avea tec în ziua de 18 
tie 1996, ora 18, Ia sediul sucursalei din Deva, 
str. Gri viţel, nr. 37.

Informaţii
614305.

la teL 613117 s i .
(7727)

S.C. FULGER STOP AUTO S.R.L. 

Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop \
s

Vă oferă servirii test» tarife acceptabile, J 
cartele cu patru călătorii plătite si una gra. . 
tuît. )

, Pentru convingere formaţi •
959.

După 4 servicii cu plată 
vâ oferim un serviciu focal GRfîTUlîj

« ţ i

•3
2

——aâ— «ii »'„~ita?

IC IMC0 MEX SJU-
1 V I N D E  l
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•  ARAGAZE - SafuMare
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•  e w m  s t  FAIANlArmodel Rafia
© vopsEAcarr a  diluant auto
•  INCUBATOARE PENTRU FIU DE
•  A12E PRODUSE dşfţpwb» g  dgctrocasaiset

doctriceyNDScfifcMh'
pe gttjfite pe gM&

OfiRANlB Intre 1 4  «ut 
CELE MAI MBd PRETORI t

m
f i  c u :

MAI AVANTAJOASE 
K N  TjARA. ;

4,5 % la
q c  m im  " t f f i r

Cătrtărc OISTRIBUITOR TERfTORtALi

(fin came GLOItlS
S

0 5 a j4 1 .4 e .7 8 ,  4 1 3 3  
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S .C .B E R E M A L J S A > (
*fc «Mtofof« irf 0WH23K htMffîBS
Păitenen̂  dumDeavoastrâ de&iaHtefk
prin preţ şi caîrt̂ e vâ asigui o afecerefenatMtâ/yă'̂ dt-
uîmătoaffite softatede bere pasteurizat#

b l o n d â  -  C L A S I C  ;  F A V O R ®  |
S  b r u n » -  •>' F E L f X

Pentru inforfnatii şi contracte vâ aşteptafftţfetsOflg 
sau la tetetonul*059/122384;122433.

S.C. ^SILVANA * S.A.
Cu sediul în Hunedoara, str. Piaţa Liber

tăţii, nr. 16, teL 713923.
izează

!; deschisă, privind închirierea spaţiului 
„MAGAZIN 1001 ARTICOLE**, 

în suprafaţă de 50 mp., situat în Hunedoara, 
ibdul Traian, nr. 1 (Autogară) cu profil de ac- 
[ tivitate: desfacere en gros şi eu amănuntul pro
duse alimentare şi industriale.

Licitaţia va avea t e c  la sediul societăţii,
> In data de 19. 03, 1996, ora 10.

Informaţii şi înscrieri la sediul societăţii 
sau telefon 713923. (219)

y iU f i  Nr. 1589 Vineri. 8. 1 W 4 \



ANIVERSARI
•  Cu prilejul zilei de 8

Martie conducerea Şcolii
Generale Mintia urează

! doamnei Angela Barna,
i sponsorul şcolii, multă
sănătate şi prosperitate în. 
afaceri. (7725)

VÂNZĂRI —
CUM PĂRĂRI

•  Vând teren ultracen
tral în Deva. Informaţii 
tel. 613954. (6931)

•  Cumpăr Raba 10
tone şi Dacia papuc. 
Telefon 715326, 8—
18.

(6935)

' •  Vând jocuri A-
Uantic Puscher cu 
fise de 100 lei, tel."
715326,’ 8—18. (6935)

•  Vând urgent PC 
286, performant, pie
se de rezervă, preţ 
convenabil. Deva, tel. 
629231.

*; \ «' e. *'V *
•  Negociabil .vând casă 

■trei nivOle, nefinisată, De
va, A. Vlaicu, 93, tele
fon 616366.

(7101)
•  Vând microbuz Bar- 

ta s  tip 1988, 1 tonă, piese 
flehimb. Simeria, 661516.

(398085)
•  Vând casă în Viile 

Bfoi Deva, informaţii tel.
■•117890. (7105)
I •  Vând teren intravilan,

“ ...... . locuinţe, str.
Ui Orăştie, tei.

(397107)
J |  Vând dozator TEC, 5 

Capete şi trei tuburi bio- 
v  de carbon. Informa
ş i '  teL 812221, 612527.

(7222)
•  Vând casă, cu gaz şi 

’on, grădină 33 ari, 
a, 22 Decembrie, nr.

. maşină de profilat 
•lâ, teren 80 ari, zona

■zReăor PECO, tel. 
346. (6916)

ţ #_ Vând casă, gaz, gră- 
■Wnă, Rîpaş nr. 2, infor- 
’ mâţii teL 660694. (7221)
;( •  Vând construcţie par.
| ,harfe Sîrttandrei, pe DN 7, 
l’tel. 214407, după ora 19.

(7226)
•  Vând casă cu anexă, 

j Ş rp d 'm a , 18 000 00* hego.
cîabil, Sîncrai, nr. 25.

* *  , (6947)
. . Ji0 Vând urgent cal şi 

'  uţă, Dobra, str. Tranda- 
IrUor, nr. 20.

]| *  Vând casă Simeria, 
pţP. Mihai Viteazul 16, 
4tel. 661142. (7228)

•  Cumpăr propolis can
titate nelimitată. Deva 
str. Izvorului 35, tel. 612425.

' . , . . (7102)
•  Vând holdă 1,63 ha, 

sau 2 ha, Pricaz, Orăştie, 
tel. .01/6823820; 01/6837931.

(3978)
•  Vând casă şi grădină,

Geoagiu. Informaţii Orâs- 
tie, tel. 641714. (3983)

•  Vând apartament 3 
camere, Cugir, Mureşului 
in i 751004, int. 110. (3950)

•  Vând dubă izotermă,
pentru ARO, TV sau alte 
maşini. ,715575. (6548)

•  Vând convenabil casă 
şi teren intravilan, Ră- 
căştie; Tel. 712622, .724657.

(6543)
•  Vând convenabil con

gelatoare cu capac orizon
tal, garanţie. Informaţii 
tei; 712339. “ (6545)

LICiT ATTT
•  Consiliul Local H ă- 

rău  com unică celor inte
resaţi că la  sediul său, 
începând cu data de 22 
aprilie 1996, va relua până 
la epuizare acţiunea de

•licitare a bunurilo r prove
nite de la  fostele CAP, 
în fiecare zi de  luni, ora 
10. (7710)

•  SC Sargeţia Forest SA
Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 30, tel. 211660 — scoate 
la licitaţie m ijloace de 
transport auto  conform lis
tei afişate la  sediul socie
tăţii. L icitaţia a re  loc in  
fiecare vineri ora 10, la  
A T F  Deva, str. C A . Ro- 
setti, n r . 2. începând cu 
15. 03. 1990. ' (7218)

PIERDERI
•  P ie rdu t - Moc avize 

Spsoţire a m ărfii seria CI de 
la  num ăru l 29651 la 29700. 
Se declară nul. (7223)

•  P ierdu t legitim aţie ser
viciu pe ' num ele U ngurea- 
nu. Ovidiu. O declar nulă.

(6546)
OFERTE

D E  S E P i
•  F irm ă rom âno — 

germ ană im portatoare de 
articole papetărie. cu se
diul în  Sibiu, angajează

reprezentanţi (agenţi) co
merciali în oraşul Deva. 
Relaţii le telefon 069/ 
227788.

■ ’ ;Y (M.p.)
•  Cursuri de engleză, 

germană, Deva Zamfirescu 
D 3/24 sau tel., 711464.

(6782)
D IV E R SE

•  Regia Autonomă de 
Interes Local Hunedoara 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor şi tarife
lor la prestaţiile efectuate 
abonaţilor — agenţi econo
mici şi populaţie, începând 
cu data de 15 martie 1996.

(6547)
•  SC Basel SA Oradea, 

cu punct de lucru Astoria, 
anunţă intenţia de majo
rare a preţurilor la pro
dusele de panificaţie în
cepând cu 1 aprilie 1996.

■ (7217)
•  SC Rotaru Company

SCS Deva anunţă intenţia 
de majorare a tarifului la 
transport. (7239)

•  SC Dacia Turist SRL
Deva anunţă majorarea ta
rifelor începând cu l a- 
prilie 1996. (7106)

fNrrFTpHFiîT
•  închiriez apartament

cu o cameră în Timişoara, 
zona complexuFii studen
ţesc, tel. 212012, după ora 
20. (7234)

•  închiriez trei camere,
150 mp, pentru cabinet 
medical, birouri,. .Orăştie. 
Tel. 641618; 01/6823820; 01/ 
6837931. - (3977)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb garsonieră cen
tral Deva cu apartament 
2—3 camere, tel. 629339, 
după ora 16. (7104)

•  Schimb casă în Deva, * 
cu grădină, gaz, str. / A. 
Vlaicu,- nr. 120, cu garso
nieră. apartament, plus di
ferenţă. Tel. 614989. (7240)

COMEMORĂRI
•  Au trecut 6 luni de 

când ne_a părăsit cel care
„a fost un minunat soţ, ta
tă, bunic şi cuscru .

IO AN MOCANU 
Vei rămâne veşnic în

inimile noastre. Familia.
(7236)

•  Se împlinesc şase săp
tămâni de la dispariţia iu
bitei noastre .soţie şi ma
mă

VALENTINA TURDEAN
Parastasul duminică, ora 
10, la Biserica nr. 2 Ha
ţeg. Y  (7216)

•  6 luni de durere, 
lacrimi şi suspin pen
tru cel care a fost

FLORIN AVRAM
Comemorarea sâm
bătă, 9 martie 1996, 
la Catedrala Ortodoxă 
Deva. Familia ' (7214)

•  Se împlinesc şase 
ani de când sora mea 
geamănă

SILVIA BORCA
(GLAMAN) 

a închis ochii pentru 
totdeauna, lăsând în
fll-ma • ei lacrimi şi
nelinişte. Fie-i ţărâna 
uşoară şi memoria bi
necuvântată. Neily;
Borca. (7225)

•  Sâmbătă, 9 mar
tie, se împlinesc 6
săptămâni de la treY 
cerea în nefiinţă a
celui care a fost *

IO AN CORABIAN 
Nu_ţi vom uita nicio
dată dragostea şi dă
ruirea cu carp ne-ai 
înconjurat. Comemo
rarea, 9 martie, ora 9, 
lâ Catedrala Orăştie. 
Familia. . (2826) .

V
S.C. „DECEBAL” S.A. DEVA 

Piaţa Unirii nr. 8.

Anunţă CONCURS pentru 
ocuparea postului dc 

•  consilier juridic 
în ziua de 21 martie 1096, 

ora 10.
Relaţii suplimentare se pot 

obţine Ia sediul societăţii sau 
Ia telefoanele 211760, 211761, 
211762, 212237, interior 21.

S C

•-FACILITIES
SRL

. Distribuitor •( produselor;
■COLGATE PALMOUVE 
-UNILEVER.WELLA.GILLETTE.PH 5.5 
DETERGENT); BONA PRIMA.ABC 

AN G A JA M :-agenţi comerciali 
•manlpulant

str.APUSENI nrl.DEVA 
tel;623320 int 16 ; 623626

«r

i m V A T i Z A R E

A T I ALES? V -A T I D EC IS?

Vă a şte p tă m  la  c e n tr e le  de
su b eo r lere  pentru  a vă  exp rim a  
opţiunea de depunere a titlurilor da 
privatizare, contra acţiuni!

Numai până în 31 martie 1996 puteţi 
opta pentru uua *ocî*ţă|M« corner- 
oiăle dinţnră, ş i da ea nu? pentru una 
din cela I jŞ  eooratăţt din judeţ.

Până la 30 aprilie 1996 aveţi şi 
posibilitatea de a opta pentru unul din 
Fondurile proprietăţii private.

. După această dată atât CljP cât si
c*<t if kuriţtM  devi n nu lei -

VALORIFICAŢI SANSA» 
Pf-INTRU A DEVENI ACŢIONAR!, 

A L E G E Ţ I  A C U M *

BANCA AGRICOLA SA DEVA 
vinde la ;Y

•  apartament cu 2 camere Hunedoara 
B-dul Dada, nr. 12, Bloc B2, sc. 1, ap. 61, preţ 
de pornire 4 milioane le i;

•  apartament cu 2 -camere Hunedoara, 
B-dul Traian, Bl. 10, ap. 79, preţ de pornire 4 
milioane Ie i;

•  apartament cu 2 camere Călan, Aleea 
Romanilor, nr. 3, ap. 5, preţ de pornire 3 mi- 
lloane le i}

•  casă, curte, anexe situate in Sîntimăria 
de Piatra, nr. 61, proprietatea lui Judele Marcel 
Dan, preţ de pornire 6 mUk>ane le i;

•  casă, ciurte, anexe situate in Chitid, nr. 
79, proprietatea lui Lupulescu Viorica; preţ de 
pornire 4 milioane le i;

^  autoturism Dacia 1300, an fabricaţie 1972, 
preţ de pornire 2 milioane le i; '

•  autoturism Dacia 1300, an fabricaţie 1978, 
cu elemente de Dacia 1310 şi 1410, preţ de por
nire 3 milioane le i;

•  telefax — xerox —• preţ pornire 2 mili
oane Ie i;

•  autoturism Dacia 1300, an fabricaţie 1978,
preţ de pornire 3 milioane lei ; . •*

Licitaţia va avea loc la Judecătoria Hu
nedoara, birou executor judecătoresc, în ziua 
de 15 martie 1996, ora 10.

Banca Agricolă SA Filiala Călan vinde la 
licitaţie în ziua de 15 martie 1996, ora 12, po
pasul turistic „La Daniel” situat la drumul na
ţional DN” nr. 66, sat Băieşti, comuna Pui, preţ 
de pornire 10 milioane.

Licitaţia va avea loc la sediul Băncii Agri- 
cole-SA, Filiala Călan.

1
1
I
I
1
I

v / jW vwv!

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER”

^Abonamentul este calea cea mai siâu 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zla 
rului nostru. C o s t  u l abonamentului 1
pe luna aprilie este de 2 500 lei, 
plus taxele poştale. j

Abonamentele sc pot face la oficiile I 
poştale şi la fac tor i i  poştali. Pent ru  h ina  |  

aprilie puteţi face abonamente in tot * 
cursul lunii martie. j

BANCA COMERCIALĂ ROMANĂ
M A JO R E A Z Â  DOBÂNDA L A  DEPOZITELE LA TERMEN ALE CLIENŢILOR SĂI

Începând cu data de 1 martie a.c., Banca Comercială Română majorează dobânda la de
pozitele la termen ale clienţilor săi, după cum urmează:
— pentru perioada de Persoane .juridice Persoane fizice

1 luna 46% pe an 55% pe an
V/ 3 luni Ţ ' Y  Y  48% pe an 53% pe an

6 luni 46% pe an 50% pe an
9 luni " 46% pe an 48% pe an
12 luni şi peste 46% pe an 18% pe an

La depozitele pe bază de certificate de depozit:
— cu scadenţa la 3 luni 52% pe an Y'/-
— cu scadenţa la 6 luni 50% pe an • ■ ■;v
Banca Comercială Română precizează că prin capitalizarea dobânzilor la scadenţa de

pozitelor, titularii de cont beneficiază de dobânzi superioare celor menţionată mai sus. 
Astfel, la un depozit cu scadenţa de o lună (la care dobânda anuală eşte de 55%), do
bânda calculată reprezintă, după o perioadă de 12 luni, 71,21% din valoarea sumei Iniţiale.

în  aceste condiţii, depozitul /respectiv, dacă este peptru suma de 1 milion Iei, prin 
cumularea dobânzilor ajunge la^  suma de 1 712 182 lei,

............. .. «W AW .ŞAVVVA'ASW AVAS'Z'AW .nW JV.Ş
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