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Sfinţii 40 de mucenici

De aproape două mii de ani, Biserica Orto
doxă cinsteşte cu o deosebită prăznuire sfânta I 
pătimire a celor 40 de mucenici, pentru credinţa in ] 
Isus Hristos pe vremea păgânului împărat Licinius J 
(30S—324). In ţara noastră sfinţii 40 de mucenici j 
sunt mult cinstiţi şi pomeniţi.; în ac^astă -zi cre-1 
dincioşii aduc la biserică. 40 de colaci în formă dej 
8, după numărul sfinţilor 40 de mucenici, care se j 
cheamă popular „sfinţii" sau „mucenici". Să ştiţi. 
că aceşti 40 de colăcei împletiţi simbolizează cele J. 
40 de cununi care le_au luat din cer pentru ere- J 
dinţa şi răbdarea lor. Sunt făcuţi din pâine dulce i 
şi în formă de 8, pentru că acest semn simboli- \ 
zează veşnicia şi dulceaţa vieţii veşnice în ceruri. ] 

V t, dr. I. .O. RUDEANU
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Durerea pământului
Un consecvent cititor 

al ziarului nostru, dl E- 
milian Perţa, din comu
na Geoagiu, este unul 
dintre oamenii care şi-au 
legat, în adevăratul sens 
al cuvântului, existenţa 
de o yiaţă de lucrarea 
pământului. Venind de 
pe alte meleaguri şi sta- 
bilindU-se aici cu familia, 
şi-a întemeiat prin mun
ca proprie o frumoasă 
gospodărie, asemenea tu
turor oamenilor vrednici 
din comună, din care nu 
lipsesc animalele (din. 
acestea patru fiind cor
nute mari) şi păsările, 
aşa cum îi stă bine u- 
nui adevărat gospodar 
care trăieşte la sat.

Bucuria şi satisfacţiile 
dlui E. P. sunt cu atât 
mai mari dacă ,avem în 
vedere că nu are în pro
prietate decât câţiva ari 
de pământ în grădina 
qasei. întrebându-1 de
spre modul cum reuşeş
te să se descurce în ast

fel de condiţii, interlo
cutorul n_a ocolit deloc 
răspunsul, spunându.ne 
că-i este destul de greu 
însă nu se poate împăca 
cu gândul să nu_şi asi
gure din munca sa şi a 
familiei toate cele ne - 
coşare traiului. :

Neavând în proprieta
te teren, a căutat prin 
comună şi a găsit pă
mânt la -o bătrână din 
localitate, care nu-şi mai 
poate lucra singură su
prafeţele. ce i-au reve
nit "după aplicarea Legii 
18/1991. Aşa reuşeşte să 
producă, pe lângă ce
reale, o bună parte din 
producţia de nutreţuri 
care-i sunt necesare pen
tru hrănireâ animalelor,, 

Simţind cu adevărat t  
o mare durere pentru V 
pământ' în conjunctura 
când prin aplicarea Legii

NICOLAE TIRCOB 

(Continuare în pag. a 2-a)

•  CONCERT DE MUZI
CA ITALIANA. Or
chestra de cameră „Câ_ 
merata romanica" din 
Cluj-Napoca prezintă 
sâmbătă. 9 martie, ora 
13, la Casa de Cultură 
din Deva şi duminică’ 
10 martie, ora 18, la 
Casa de Cultură din 
Hunedoara concerte de 
muzică italiană. în  pro
gramul orchestrei Filar
monicii „Transilvania" 
din Cluj-Napoca figu
rează „Anotimpurile" de 
Vivaldi, piese de Beti- 
nelli şi Respighi. Diri
jor : Vito Clemente (Itâ_ 
Iia), solistă la vioară 
Mirela Capătă. (M. B.).

•  FOTBAL PE STA
DIOANE. Sâmbătă, pe/ 
stadionul „Corvinul", de 
la ora 11, fotbaliştii

hunedoreni întâlnesc pe ! 
F.C. Maramureş, într.un ; 
meci din seria a doua i 
a Diviziei A. Duminică, 
în Divizia B, Ia Cer- 
tej, Minerul (locul 155 
primeşte replica forma 
ţiei Metalurgistul Sadu 
(locul 17). Tot dumi
nică, In Divizia C. me
ciuri atractive au loc la 
Călan, Brad, Orăştie şi 
Teliuc. (S. C.).

•  FARMACII DE SER
VICIU. în municipiul 
Deva va fi deschisă, In 
zilele de 9—10 martie, 
S.C. Farmacia „Viafarm* 
SRL, situată în strada 
Dorobanţilor, bl. 34. j

•  La Hunedoara, în
aceleaşi zile, va fi | 
deschisă farmacia „Alfa" 
din bdul Dacia, nr. 6.i 
bis. (E. S.). I
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— Patroanei n-aţi putea să-mi daţi un aju
tor bănesc ? Nevastă-mea are hevoie.

— Pot să întreb de ce? .
— Dumneavoastră puteţi, eu nu !
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DE LA SIMERIA (II)

Mai a p ă sa t d esp re  — —-
— ------  —“ i m .  ; M o ra la  unui incendiu |

rilor. Ia încercaţi să văl 
imaginaţi că a ars, Doam-I 
ne, fereşte, Opera dini 
Bucureşti şi că domnii I 
Vâcăroiu şi Florin Geor-I 
gescu au alocat în câte-* 
va ore milioanele de do -| 
lari necesare reconstruc-“ 
ţiei ! Ideea apare de do .l 
meniul realismului ma. ■  
gic. Păi stă să se prăbu-l 
şească Ateneul Român! 
sub ochii placizi ai s tă -| 
pânirii, iar oamenii de! 
cultură trebuie să se că-| 
ciulească de colo, colo cai 
s-adune fondurile salva-j 
toare. Stau să se năruie, 
în ţară toate cele ce ţin |  
de cultură, dar cui să-i| 
pese ? |

In privinţa funcţionă
rii S.C. SABENPA COM- 
SERV IMPEX SRL Deva, 
ou activităţile de bază în 
Simeria, există destule cu
noscute, dar şi multe ne
cunoscute. Pe cele cunos
cute le-am redat în zia
rul nostru de ' ieri. Ceea 

• ce nu se cunoaşte bine 
vom consemna în rându - 
rile care urmează. ‘

- Obiectul de activitate 
al societăţii, reprezentată 
de dna Liliana Colibă, nu 
lezează aparent legalitatea, 
lezează însă bunul simţ 
public şi sentimentul na
ţional, Şi nu în ultimul 
rând — liniştea şi con
fortul locuitorilor din. zo
nă. y . -'r -M '

După discuţia de la Con
siliul local Simeria cu dnii 

. Petru Păun Jura — pri
mar şi It. col. Toma Anu. 
cuţa — comandantul Po
liţiei locale —, discuţie 
la care a participat şi 
dl Ioan Borcan —, consi
lier, ne-am deplasat in 
corpore la parkingul de 
pe strada Streiului, nr. 
16.

Nu trebuie să fii spe
cialist ca să-ţi dai sea
ma că ceea ce funcţio-- 
nează aici cu titlu de 
alimentaţie publică este 
departe de ' orice normă 
de igienă şi salubritate. 
Este greu de înţeles cum 
organele sanitare care au 
autorizat din punctul' lor 
de vedere . funcţionarea 
acestei activităţi nu au vă
zut condiţiile de_a drep
tul mizere în care se face 
aici alimentaţie publică. 
Totul este umed. afumat, 
înglodat în jeg, mirosuri 
insuportabile, veselă de'- 
cea mai proastă calitate, ca 
să nu mai vorbim de 
lipsa canalizării, apele 
uzate inundând grădini
le din jur. A autoriza 
sanitar o asemenea acti
vitate în aceste condiţii 
nu poate fi interpretat 
decât. în cel mai bun caz, 
ca o complezenţă făcută 
patronilor, pe care o sem

nalăm Direcţiei Sanita
re a judeţului şi Prefec
turii.

Discuţiile purtate cu 
locuitori din ju r confir
mă întru totul ceea ce ne 
spunea primarul oraşu
lui. „Este insuportabil de 
trăit în vecinătatea aces
tei 'parcări, Maşini mari 
ne deranjează zi şi noap
te liniştea! Taxiuri care 
vin şi pleacă în ' perma
nentă. Aduc şi duc fetiţe. 
Aproape în . fiecare zi tre
buie sa adun mizerie 
din faţa casei", ne spunea 
dna • Floarea Bogdan. 
Sunt însă şi uhli pe care 
toate acestea riu-i deran
jează.; De exemplu, dl 
Cozman. Se spune eă pa
tronii ar fi umblat cu 
atenţii. Poate ...

Nu trecuse de ora 10 
când taxiurile îşi făceau 
apariţiile cu marfa vie. 
Mirela venea de la blo
cul în care locuieşte în 
Simeria la „prietenul" ei 
turc. Pace des vizite la 
aceşti „prieteni", aşa că 
Poliţia din Simeria o cu
noaşte bine. Şi nu nu
mai pe ea. „Sunt zile, 
spunea dl lt. col. Toma 
Anucuţa, când vin aici 
şi câte 30 de taxiuri. Cu 
fetite evident". Iată că 
soseşte si Daniela de la 
Deva. Spune că lucrează 
la barul de aici de trei 
săptămâni. A venit cu tre
nul, iar din gară a luat 
taxiul. îşi permite. După 
cum işi permite şi Daniela, 
de la Brad, să facă zil
nic naveta la Simeria. „Şi 
cât câştigi aici ?“ —
am întrebat_o. „60 000 
de lei pe lună plus ciu
bucul”. Nu ştim cine_i 
dă ciubuc Danielei, deoa
rece, potrivit spuselor ei 
şi ale celorlalte colege 
de la bar, aici nu se ser
veşte decât ceai şi cafea

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2_a)

Cu câtva timp în ur
mă a ars teatrul „La Fe
nice" din Veneţia. Insti
tuţie venerabilă şi împo
vărată de glorie, datând 
din veacul al XVIIl.lea, 
emblematică nu numai 
pentru oraşul lagunelor, 
ci pentru întreaga Italie, 
fiindcă pe scena sa au e- 
voluat toţi marii cântă
reţi ai lumii. După ce, 
cum se întâmplă, pom
pierii au distrus cu apa 
tot ce n-a nimicit focul, 
din „La Fenice" n-au mai 
rămas decât zidurile. Dar, 
la urma urmelor, dinco
lo de emoţia provocată 
in Italia şi nu numai, 
vestea n-a puţut ţine a

M E N T A L  I T  A  Ţ I

fişul noutăţilor mai mult 
de o zi. Şi asta pentru 
că atâtea ard zilnic Jn 
lume, de la iluzii, inimi 
şi etape, până la sordi
de magherniţe, bătrâne 
biserici ori ultramoderne 
hoteluri, încât un incen
diu în plus nu mai e per
ceput ca fiind neapărat 
senzaţional. Senzaţionalul 
în acest caz s.a produs 
după consumarea întâm
plării şi constă în faptul 
că, la mai puţin de 24 de 
ore de la dezastru, gu
vernul italian a alocat 
suma de 13 milioane de 
dolari pentru reconstruc
ţia teatrului. Dar, mă 
simt dator să ", precizez, 
o- asemenea reacţie şi 
promptitudine guverna
mentală ne apare senza
ţională numai nouă, ro
mânilor, obişnuiţi cum 
suntem ca " de cultură 
să-şi bată joc orice se
midoct parvenit la pu
tere. Prin alte părţi în
să, întâmplarea ţine de 
ordinea firească a lucru-

Sfidarea culturii la ca-1 
re asistăm de vreo ju -l 
mătate de veac îşi are I  
însă originile ei „ideo-1 
logice". în eseul Fascis. I 
mul primordial, Umbertol 
Eco s_crie că culta-1
ra devine suspectă de în. I 
dată ce se pot identifi-1 
ca în ca poziţii critice. ! 
Neîncrederea faţă de u- 
niversul intelectului a 
fost întotdeauna un simp
tom fascist". Eco are 
dreptate, dar noi, cu e x . |  
perienţa noastră, ştim azi I 
mâi mult decât el. Noii 
ştim că „neîncrederea |

I

faţă de universul intelec-1 
tului" e un simptom in I 
egală măsură comunist. I
Iar acum costatăm că e l  
şi un simptom imediat! 
postcomunjst, ce ţine de I  
comunismul rezidual. Şi ■  
e firesc să fie aşa, căci I 
orice om de cultură e ■  
prin definiţie un spirit I 
critic, refractar la direc-J 

RADU CIOBANU I

(Continuare în pag. a 2-a; |

SAFI-INVEST
_*—*—*—* 

i
i

Aut. C.NV.M. nr. 168 
din 22. IX. 1995

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

^  w Vă oferă:

S© R A F IN A M E N T  si

prin produsele sale: C A L .I T A T E

lichiorurile cremă LADY M
'(ciocolată, ciocolata cm vişine, ciocolata cm cocos, ciocolată 

cacao, cafea, banane, f  ocos, 'va n ilie)

brăndy-ul BROOS

* Valoarea 
|  săptămâna 9

jle i

certificatelor de Investitor în *

SA REGASiM NATURA ÎMPREUNĂ !

i
ir
jt

15 martie 1996 : *
Tip A — 750 800 Ie i; Tip B — 187 700 J
Tip C —• 93 850 Iei. •
Creşterea anuală 106,8 Ia sută. • I

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE l
ŞI PENSII l

f Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine I i 
f DEVA, v tel.-fax 230558 : HUNEDOARA — i 
f 711430; PETROŞANI — 545302; ORÂŞTIE — 1 
1642090; BRAD — A. lancu, 21/43 parteţ; S*« j  
I MERI A — A- lancu, bl. 6 parter. 5 j

i—*—*—*—*— *—*_*•—*—*—*—*—*_+—*—*—*—*—*



OU EX PRESUL 2 3

„La fereşti eu fiori 
de gheaţă

(  6
• • •

Citind titlul acestui ar
ticol, probabil că prima 
asociere ce vă vine în 
minte va fi aceea cu 
versul unui colind de.al 
lui Ştefan Hruşcă („La 
fereşti cu flori domneşti"). 
Şi asocierea ar trebui să 
şe oprească aici ; pentru 
că. deşi iarna se menţine 
în drepturile ei, am a- 
juns totuşi la vremea Măr
ţişorului. iar colindele 
nu_şi mai au farmecul 
acum. Am ţinut totuşi la 
această formulare pentru 
a exprima cât mai deli
cat cu putinţă ceea ce 
nu puţini ar fi făcut-o, 
probabil, într-un grai ce
va mai popular, ca să nu 
zic altfel. Nu de alta, 
dar zilele acestea la loc 
de cinste se vrea a fi 
feminitatea — cu cele 
mai frumoase atribute ale 
ei ...

Vorba e că florile de 
gheaţă cu pricina au e_ 
xistat de-a adevăratelea, 
drept suport servindu_le 
geamurile vagoanelor Ex
presului 23 (cu care am 
circulat recent de la Bu
cureşti la Deva), în care 
călătorul nu mai putea 
recurge ia firescul geit 
de a-şi dezbrăca palto
nul, descurajat fiind de 
valoarea mult prea scă- 
zptă a temperaturii din 
compartiment. Faptul m-a 
frapat cu atât mal mult 
cu cât Expresul 23 era 
cunoscut ca un mijloc de 
transport în care nu lip
seau condiţiile minime de 
confort, indispensabile da 
altfel unui tren interna- 
ţionaL

N_am avut până la ca
păt răbdarea de a cro
nometra câte minute au 
însumat cele 2—3 reprize 
de căldură care ne_au 
fost „servite" în cele a- 
proximativ 7 ore de drum, 
dar de comun acord cu 
ceilalţi .tovarăşi de frig" 
din compartiment am a- 
juns la concluzia că aces

tea n-au depăşit 1Q0 de 
minute. Atâta doar că 
indignarea comună a că
lătorilor a făcut ca. Intre 
ei conversaţia să se lege 
mai uşor, atenuând din 
senzaţia că şi timpul ar 
rămâne înţepenit. Pentru 
că de citit sau de integra- 
me nu_i mai ardea nimă
nui, iar Predealul ori 
Sinaia, la ceas de blândă 
ninsoare, nu reuşeau să 
ne mai impresioneze de
cât în măsura în care 
ne-ar fi consolat că afară 
era totuşi ceva maj frig 
decât în compartiment. 
Paltoanele udate de nemi
losul viscol din Bucu
reşti continuau să rămâ
nă umede pe noi, cei care 
mai speram că vom apu
ca să ne încălzim şi, pri
vind pe geam, prima i- 
magine era dată de ace
leaşi flori de gheaţă, care 
se încăpăţânau să persis
te.- Dar până la urmă 
aproape că ne_am „termo- 
reglat" corespunzător, de 
cald mai ţinându-ne doar 
gândul că ajungând aca
să, ne vom putea revi
gora cu o baie fierbinte.

De puţine zile preţul 
călătoriilor pe calea fera
tă a mai crescut cu a- 
proape 50 la sută. Şi cum 
încă nu suntem atât de 
naivi încât să ne închi
puim că asta ar echivala 
cu o creştere în acelaşi 
procent a condiţiilor în 
care vom călători In : 
continuare, nu ne rămâ
ne decât să ne confor
măm la buzunare atunci 
când va trebui să folo
sim acest mijloc de trans
port. Şi, pentru orice 
eventualitate, nu cumpă
raţi biletul înainte de a 
fi siguri că sunteţi su
ficient de gros îmbrăcaţi 
pentru a putea face faţă 
„intemperiilor" de tot 
felul.

GEORGETA BÎRLA

DE LA POLIZA SANITARĂ
FARA ACTE 
IN REGULA

Şi în  zilele trecute. 
Inspectoratul de Poliţie 
Sanitară şi Medicină Pre
ventivă cât şi personalul 
de la laboratoarele teri
toriale au întreprins o se
rie de controale pe teren, 
la societăţi comerciale ce 
efectuează diverse servi
cii către populaţie. Deşi 
s-au aplicat o seamă de 
amenzi, s-au criticat prin 
presă, se menţine încă 
ridicat numărul celor gă
siţi fără autorizaţie sa
nitară de funcţionare, 
sau fără viza acestora pe 
acest an :

Decqm Mixt Simeria, 
Georgiana SRL Haţeg, 
Aniţa Import—Export SRL 
Petroşani, Teteşan Comp. 
Impex SRL. şi Elpasso 
for Comservexim SRL 
Petrila, S.C. Propi Prest 
Corn SRL Paroşeni — sunt 
numai câteva dintre so
cietăţile care au „înca
sat" câte o amendă de 
10b 000 lei. Se vede că te 
priesc amenzile decât să 
intre în legalitate.

STAREA DE IGIENA 
ŞI CURĂŢENIE

Sunt societăţi comercia
le In care, la orice oră 
intri, te întâmpină cu o

TRAGEREA 
SUPER LOTO 5/40 

data 07. 03. 1996

/ 10, 29, 2, 25, 36, 16

ţ Fond de câştiguri 
ţ 447.656 607 lei

PRECIZARE
Precizăm că preşedinte 

al Filialei judeţene Hune
doara a PNL-CD. este dl 
'ing. Paul Botez şi nu dl. 
dr. Dan Magheru, care este 
vicepreşedinte al Filialei 
judeţene a PNL (Quintus). 
cum greşit a apărut în 
ziarul nostru de joi. 7 
martie a.c.
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S ta b ilim e n tu l tu rc e s c  d e  la  S im e ria  (II)
(Urmare din pag I)

gratuit. Generoşi patroni. 
Magazia de mână a baru
lui nu e garnisită însă 
doar cu ceai şi cafea, 
ci şi cu băuturi de tot 
felul. „Da, spune Danie
la, însă ne-a interzis 
poliţia să mai vindem. Zi_ 

.ce că nu suntem în or
dine".

— Intr-adevăr, nu sunt 
în ordine, de vreme ce 
societatea, în ansamblul 
ei, funcţionează fără acte 
legala — confirmă dl 
Toma Anucuţa. Ni se 
reproşează că stopăm pri
vatizarea. Fals. Noi nu 
vrem decât să întronăm 
legalitatea.

Sunt şi alte necunoscute 
în această afacere mur

dară — presiuni, inter
venţii, ameninţări —, dar 
care nu_l intimidează, spre 
lauda lor, pe primarul 
Slmeriei şi pe comandan
tul Poliţiei din locali
tate. Eforturilor lor tre
buie să li se alăture 
toţi factorii cu responsa
bilităţi şi putere de de
cizie în asemenea situa
ţii.

•  La cererea perso
nalului unităţii „Pitulice 
Prodimpex" SNC, patrula 
de ordine a Poliţiei din 
Hunedoara a încercat sâ-1 
c a l m e z e  şi să_l 
aducă la sentimente mai 
bune pe Mircea Georocea- 
nu, sudor la S.C. Siderur
gica, iar în timpul liber 
cetăţeanul — consumator 
Georoceanu. Consumator 
— consumator, dar domnia 
sa consumase până la 
stadiul când i se părea 
că e stăpânul lumii. In 
această stare, a ultragiat 
patrula tare încerca să-l 
calmeze. Mircea „cel vi

teaz" a fost reţinut pen
tru cercetări.

•  Probabil ca stâlpii 
hidraulici de susţinere 
pentru abataj exercită - 
oarecare atracţie pentru 
chilipirgii. La ce altceva 
să le fi trebuit Iui Do- 
rel şi Marcel Mihoc şi 
lui Viorel Mihai stâlpii 
hidraulici pe care i_au 
sustras, In 25 februarie, 
din curtea Minei Lupeni, 
la care Marcel Mihoc era 
angajat? Prejudiciul de 
5.5 milioane lei a fost 
recuperat pentru paguba* 
iar cei trei „recuperaţi" 
pentru a  fi cercetaţi.

•  Este cercetat în stare

de libertate Mihai An- 
draş, din Prăvăleni — 
Vata. Peste Mihai s-ar 
putea zice că dăduse no
rocul; care noroc nu şi 
l-ar mai dori a doua oa
ră. Găsind în curtea mi
nei Barza un portmoneu 
străin, în loc să-l predea 
Poliţiei. şi_a însuşit con
ţinutul Iui: 7000 de lei, o 
cruciuliţă de aur, şi un 
certificat de înmatricula
re. Zilele trecute a fost 
surprins când încerca sfi 
plaseze, contra bani, e- 
vident, certificatul de în
matriculare al autoturism 
mului păgubaşului Cum 
caută unii 'să facă ban) 
şl din piatră seacă I 

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.J.P. Hunedoara

bună stare de igienă, cu
răţenie şi ordine în ma
gazin, depozit, magazie 
sau în spaţiile frigorifice. 
Din păcate, se întâlnesc 
şi multe nereguli în a- 
ceastă privinţă. La labo
ratorul cofetăriei unităţii 
nr. 315 din Petroşani — 
tîtt era asigurată func
ţionarea permanentă a 
spaţiilor frigorifice, gru
purile sanitare necurăţa. 
te, la unitatea nr. 113, 
la S.C. Locom Unirea S.A 
— ambele din Petroşani

M o ra la  unui incendiu I
(Urmare din pag, I) poate servi de minune |

—---------------------------- Ca diversiune capabilă Săi
tive şi idei de gata. Ceea distragă atenţia norodului,! 
ce este inacceptabil pen- măcar pentru câteva cea-j 
tru totalitarismul de ori- suri, de la mizeria din I 
ce fel, fie alb brun sau care guvernanţii nu sunt! 
roşu. Mentalitate care în stare să-l scoată. In i 
supravieţuieşte şi în post- acest timp, arta şi cul.l 
comunism, cum bine sim- tura adevărate pot săi 
ţim, când guvernanţii, ne- crape. Nici un deget o-| 
semnificativ diferiţi de ficial nu se va întinde! 
cei de teri, „fac totul" ca să salveze de la îneci 
să oculteze cultura ma. iniţiative culturale par,! 
joră, care nu le poate a- ticulare, originale şi va-J 
duce nici un profit loroase, cu impact în plan J 
în plan propagandistic. în naţional şi,_ poate, chiarl

I  loc^  acesteia, ei perpe- internaţional. Nu mimai» 
magaztnulnr. 92 dm |  tuează viziun’ea f^tivis- că nu le scoate nimeni! 

ua, curăţenia, starea |  ţi festivalieră a ve- din impas, dar nu se ma-J
|  chiului regim, crâncen nifestă nici măcar inten-l

Petrila, 
de igienă sanitară erau 
în suferinţă, iar la restau
rantul „Transilvania" Pe
trila nu âra făcută dez- 
Infecţia. Pentru aceste a- 
bateri s_au aplicat a_ 
imunzi între 25 000 —
75 000 lei.

Poliţia Sanitară 
Deva

I  bugetivoră şi de pe ur_ ţia elementară de a le i

I" ma căreia nu rămâne identifica şi cunoaşte. Ş i | 
absolut nimic. Are în atunci se descurcă fie-. 

-  schimb avantajul că, fi- care cum poate. Căci — |  
I delă verificatului prind- nu-i aşa ? — „descurca,.

I" piu „panem et circenses" tul" e specialitatea ro - | 
— devenit însă azi mai mânului. Astăzi ca şi alte 

I  mult circ decât pâine — dăţi... I

C I N E M A

(.va  : KUL" vuiAiAw: Asa_| . — .--jt-  ~ , 7 i
nebun sini (8-11); Suspecţi de ţ  I de mî” . cVltur® ’ . m I 

-  n o  1 4 1 . -  nA * * reuşit, totuşi, sa in- .
îurT—*Z! 2 trâm în instituţia pe care I

*—*—*—*—*—*—*— —*—*—■»—*—*—*—*—*—*—*—*—*- 
T î

TRlA" ORAŞTIE; Răz-f 
• bunare infernală (8— f 

11); Babe, cel mai eu_* 
rajos porc din lume (12 i  

'  —14); •  „LUCEAFA-i
•  „PATRIA" DEVA: RUL" VULCAN:

Ace Ventura un nebun 
în Africa (8—14)
„FLACARÂ" HUNEDOA- O  A" HAŢEG: Moarte» 
RA : Moarte instantanee instantanee (8—10); LeonJ. 
(8-14); •  „PARANG” (11-13); •  „MODERN" \
PETROŞANI : Răpirea HUNEDOARA: Ultimul | 
trenului cu bani (8—11); twist la Moscova (8— f 

T-Force (12—14); •  „CUL- J0); •  „MUREŞUL" SI- ţ
TURÂL" LUPENI: Point MERI A : Sechestraţi în» 
zero (8—11); Creatorul tren (8—10); •  _C AS A V

NOTA

DURERI ÎNĂBUŞITE

In lipsa directorului *

de coşmaruri (12—14); •  
„ZARÂND" BRAD: Ră
pirea trenului cu bani, 
(8—11); ' Sechestraţi în 
tren (12—14); •  „PA

PE CULTURA CALAN:( 
Batman revine (7—10) ; I 
•  „LUMINA" ILIA : * 
Tăntălăul şi gogomanul î 
(8—10). »

Durerea pământului
(Urmare din pag. 1) lire a dreptului de pro-1| 

prietate nici nu vrea să i 
audă despre aşa ceva j 
întrucât a fost sfătuit să 1 
se adreseze justiţiei Jfondului funciar rămân 

multe suprafeţe nelucra- pentru a se aplica deci- 
te şi necultivate, când z;a amintită, interesân- 
mai există şi unele te- du-se despre şansele de 
renuri în rezervă la pri- îzbândă ale unuj astfel 
măriile locale, dar care de cjemers s.a resem-
™ ^  Hor" " a* oarecum la gândul ,

l,,!?!,! d că trebuie să cheltuiască 1
nici să le lucreze, dl muiţime de bani. Chiar
E. P. consideră că în , *
loc să se repare nişte dacă face acţiune in
nedreptăţi, se creează al- justiţie, nu este sigur că 
tete şi mai mari. ne- va reuşi şă.şi pnmeasca 
acordând d ro tu rile  pre_ dreptul cuvenit. Intr-o 
văzute de lege. Ca să asemenea situaţie crede 
ne demonstreze că aşa că poate va reuşi, In
stau lucrurile, ne-a adus cele din urmă, adresân- 
şi argumentul de rigoa- du-se presei $i altor mij- 
re. loace mass-media. să-i

întrucât a lucrat 19 sensibilizeze pe cei în 
ani ca şofer la fosta măsură să_i facă drep. 
cooperativă agricolă din tate şi să aplice legea. 
Băcăinţi, comuna Şibot, Numai aşa se va stinge 
în conformitate cu pre_ durerea dlui E. P. pen_ 
vederile Legii 18/1991, a- tru pământ, care este 
vea dreptul să i se a- cu atât mai mare cu cât 
tribuie in proprietate cel vine repede primâva- 
puţin o jumătate de ha ra nu are *nca uode 
de teren. De altfel, re- să Pună bob Pe teT 
cunoscând acest lucru, renul ce_ i s~ar cuveni 
prin Decizia nr. 1906 dată proprietate,
de Prefectura judeţului Vorbind despre acest 
Alba, i se confirmă că, caz, este de semnalat 
în conformitate cu pre- că nici specialiştii care 
vederile art. 18 şi 49 din au lucrat în agricultura 
Legea 18/1991, i se sta- judeţului nostru nu au 
bileşte dreptul să fie beneficiat de acest drept 
pus în posesia unei su_ prevăzut de lege, precum 
prafeţe de 0.50 ha. Un *e întâmplă şi cu alte 
asemenea drept i se re- categorii de oameni pen- 
cunoaşte Insă numai pe tru care legjle se apli- 
hârtie, deoageoe, Jn fapt, eă după p&cail comisii, 
comisia locală de stabi- lor locale.

I trâm în instituţia pe care I 
I acesta o conduce în co- ;
* muna Toteşti. Nu pe t 
|  uşa din faţă, deşi pe J
* aici ar fi foşt o post- j 
I bilitate oferită de lipsa I 
’ Sticlei de Ia uşă,L ci J 
t prin uşa din spate, un- |  
J de lacătul era smuls. *

I Intrând, am înţeles o_ | 
dată mai mult ce în- > 

j seamnă durerea înăbu- I 
I şită a unei instituţii J 
“ de cultură ajunsă în I 
|  paragină după ’89. în J 
» prima sală, mai mică, j 
I praful era de un de- I 
! get, măsurat, ferestre- J 
|  le, în lipsa sticlei, au » 
|  fost bătute cu scân- I

I duri. Sala mare, ca şi î 
sala mică, un adevă- I

J -rat hangar. Fără sca_ J 
|  une, nemăturată, hâr. t
“ tii, bucăţi de scân- I 
|  duri, pereţii cojiţi, o j
, scenă hâdă, în care I
I cortina mai poate fi '
* folosită dâar la şters | 
; papucii. Sălile de bu- « 
|  zunar ale scenei adă- I 
J posteau scaune rupte, o !

I masă de tenis în a- |
ceeaşi stare. „Fericiţi J

1 J cei săraci căci aceia i
\  I vor moşteni pământul!". I

j (M. B ). '  j

T ' Ml ..........

1 [ 3  W - P 6 V A I. *
SÂMBĂTĂ *

10.00 Divertisment ;»
11.00 Emisiunea re- ^
dacţiei pentru tineret I. 
„Noi"; 12,00 Film ar_ 1 
tistic ; 17,00 Film •  f
Invincibilul; 19,30 Se- f  
rial •  Meşterul casei» 
(ep. 17); 20,00 Serial V
•  Golden Girlls (cp. j. 
17). . .

DUMINICA |
10.00 Divertisment ; 7

11.00 Film artistic ; »
17^0 Serial •  Fraggte |  
rock — ep. 17; 18,00 ij. 
Serial •  Muppcts — I 
ep. 17 ; 18,30 Serial f
•  Băiatul înfruntă
lumea; 19,00 Acul de 
metal; 19,30 Serial •  
Blossom ; 203)0 Film
•  Misiune de supra
veghere.
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CUVÂNTUL LIBER

mljg JrJkTOCfJrlgD
PERIOADA 9—15 MARTIE

BERBEC
. Activităţile intelectuale vâ privesc. Putere ma- 
1 ximă de convingere. Drumuri multe: evitaţi ameste- 
4 cui femeilor în treburile dv. Iniţiativele dv. vor a- 
i vea succes. Călătorii lungi, stresante. Miercuri, pe- 
l treceţi o zi în mijlocul familiei. La serviciu sunteţi 
ţ solicitat. Dorinţa şi capacitatea dv de manifestare 
 ̂ sunt maxime, vor apărea şi rezultatele.

TAUR
întâlnire reconfortantă cu anturajul. Vă bântuie 

incertitudinea. Programaţi-vă, începând de luni, în
tâlnirile de afaceri. Vă faceţi planuri matrimoniale. 
La slujbă — ingeniozitate şi spirit întreprinzător. 
Vă vor trece prin mână bani. Dispuneţi de dispo
ziţie competitivă, magnetismul dv. este irezistibil.

GEMENI

! Vă interesează chestiunile oculte. Relaţiile cu » 
fraţii vor deveni prioritare. în afaceri nu veţi avea ) 

, succes decât în cele sentimentale. Stare psihică la- tj 
1 bilă; evitaţi prietenii care au probleme. Joi, o zi i 
4 bună pentru dv. Cineva aflat departe de dv. vă dă ’ 

o veste. ţ

RAC )
Reuniţi-vă cu familia, ţineţi legătura cu străină- i 

tateă. Gradul de afectivitate a atins cota superioară, ţ 
Afacerile culinare, vestimentre, cele în cosmetică şi I- 
coafură merg excelent. Banii vor circula spre şi dinspre / 
dv. Nu ignoraţi problemele de serviciu. Vineri — de_ ) 
plasări, probleme juridice, financiar-bancare.

„ LEU
- Problemele casei vă vor acapara. Nevoia de miş

care vă scoate din casă. Puneri de acord cu cola- | 
boratorii, veşti bune pe toate planurile. Un cadou, 
vă va bucura. Vă simţiţi bogat sufleteşte. Obligaţiile 1 
de serviciu vă cer un efort suplimentar, dar şi sa- 4 
tisfacţiile vor veni. Vă preocupă o călătorie cu prie- i 
teni. Succese în competiţii individuale, de echipă şi '  
recompense băneşti.

FECIOARA
O călătorie de divertisment v_ar prinde bine. 

Dorinţă şi plăcere de a vâ manifesta cu autoritate. 
Relaţii bune cu superiorii. Răbdare; saltul calitativ ţ 
în domeniul socio-profesional nu este departe. înde* j  
mânare la mici reparaţii; veţi primi şi veşti de l a '  
drum. ţ

BALANŢA
Dispoziţie excelentă, s-ar putea să şi dansaţi. Se 

pune problema schimbării locuinţei. Vă preocupă şi 
înnoirea garderobei. Marţi, o zi de divertisment E- 
vitaţi altercaţiile cu colegii de breaslă. Agendă de 
lucru încărcată. Reuşite pe multe planuri. Este mo
mentul să vă gândiţi la o căsătorie.

SCORPION
NU-1 rău să vâ încercaţi norocul la loto. Nu 

forţaţi nota, căci energia dv. este la minim. Asocierea 
cu persoane mai tinere vă avantajează. Nu-i suspec
taţi pe cei bine intenţionaţi Probabil veţi obţine 
câştig de cauză într-o dispută mai veche. Reuşită 
Ia examene. Vizită neaşteptată.

SĂGETĂTOR
S-ar putea să primiţi o distincţie. Orientaţi-vft, du

minică, spre o sală de teatru, cinema mu 
Atmosferă tonică la slujbă şi acasă. Faeeţi-vi 
in sentimente. Sunteţi într.un moment de derută a- 
fectivă. O apariţie fermecătoare vă va acapara gân
durile. Vineri — călătorie de plăcere, sentimente calde.

CAPRICORN
Evitaţi să cereţi şefului mărirea salariului Este 

posibil să fiţi atras intr-o afacere secretă şi riscaţi 
să vâ daţi de goi. Plătiţi-vă datoriile! Câştiguri de 
bani nesperate, popularitatea dv este tn creştere. Nu 
toţi membrii familiei vă aprobă tn legătură cu casa.
O relaţie sentimentală se poate transforma în una 
de afaceri. '

VĂRSĂTOR
Neînţelegeri cu fraţii din cauza unui teren. In

spiraţie in tot ce faceţi. Doriţi o schimbare tn viaţa 
dv. Conflict cu o autoritate. Vizita unui prieten de 
departe. Capacitatea dv de concentrare este minimă; 
apucaţi-vâ de noi activităţi. Nevoie de stabilitate a- 
fectivă. Inspiraţia vă ajută în luarea unor decizii de
osebite în domeniul profesional.

PEŞTI
6ontactui cu prietenii se va dovedi reconfortanţ. 

Cunoscuţi, rude din străinătate vor da curs invitaţiei 
dv. Pregătiţi-vă tacâmurile i Afectiv, sunteţi la unisem 
cu iubHa (ui). Evitaţi excesul de viteză. La serviciu 
vi se cere să rezolvaţi tn regim de urgenţă anumite 
lucrări. Veţi perfecta o afacere pentru care v-aţi 
zbătut multă vreme.

I

Cum îţi aşterni, aşa vei dormi.
Fii înţelept, alege AFl

A fi î n  s i g u r a n ţ ă  

A  fi f e r i c i t i.
A. fi p r o s p e r  

î n s e a m n ă  A F l

Asigurare

A sig u ra re
Protecţia prin asigurare începe după plata primei de asigurare 
aferentă primului an sau a primei de asigurare integrale. Suma 
asigurată o stabileşti tu. Dacă plăteşti suma de asigurare 
pentru întreaga perioadă prevăzută în contract (poate fi între 
12-30 de ani) vei avea avantajul unei reduceri de 20%. 
în cazul în care pe perioada de asigurare nu intervine decesul 
persoanei asigurate, vei primi suma capitalizată la care ’se 
adaugă o dobândă. superioară celei acordate de băncile 
comerciale.
în caz de deces al persoanei asigurate, cei desemnaţi în poliţa 
de asigurare (familie, rude sau alte persoane) vor primi suma 
de asigurare care poate ajunge până la 100 milioane de lei, 
fiind scutiţi de plata restului primelor.

F in a n ţa re
Pentru a obţine finanţarea, trebuie să posezi o poliţă ÂFI şi. să 
îndeplineşti condiţiile specifice de finanţare. Suma finanţată 
este în valoare de până ia 80% din valoarea bunului 
achiziţionat. Astfel poţi avea o maşină, o casă, sau orice alt 
bun de folosinţă îndelungată pe care apoi îl poţi achita în rate 
lunare în maximum 5 ani - pentru bunurile mobile - sau*15 am 
pentru cele imobile.

In v e s t iţ ie
încă din primul an al asigurării, 30% din depunerilor' taie vor 
spori la Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri, profitul 
depăşind de departe inflaţia şi dobânzile acordate de băncile 
comerciale.

C â ştig u r i în  a u to tu r is m e
Fiecare poliţă AFl participă la tragerile la sorţi periodice cu 
premii în autoturisme.

A  F f  tn  p e r f e c tă  s ig u ra n ţă .
CAR. Sediul Central: Bucureşti - 01-322 0897,322 0390 

Reprezentanţă locală: Deva - 054-617800, Hunedoara - 718627, Petroşani > 542402

W W W W W W W W V W A M A AWW W W W W SW V y»

MAGAZINUL „VALENTIN” 
situat In Deva (zona Casei de Cultură)

VA OFERĂ următoarele produse import 
Italia:

•  Vopsele auto simple şi metalizate, exe
cutate la comandă ut nuanţele dorite, la pre
ţuri accesibile şi de foarte bună calitate.

•  Accesorii necesare reparării caroseriilor 
auto. ;

•  Vopsele ulei pentru tâmplărle, executa
te şi la comandă in orice nuanţă.

•  Vopsea epoxidică pentru recondiţiona- 
rea căzilor de baie, a chiuvetelor din fentă şi a 
aragazelor, care se poate colora în orice nuanţă.

•  Paste de zugrăvit lavabile şl semlîava- 
blle, izolanţ! acrilici antimucejai, coloranţi 
pentru zugrăveli, pensule, bidinele, roluri pen 
tru zugrăvit.

t  Tapet ultralavabil şi adeziv, pentru lipit; 
fototapet.

•  Articole cosmetice import SALA.
• ' Plante şi flori artificiale şi naturale Im

port Italia şi Olanda.
EXECUTĂM ARANJAMENTE FLORALE, 

LA COMANDA, pentru ocazii festive. > 
Toate mărfurile le puteţi achiziţiona In 

cadrul magazinului si în sistem en gros.
ANGAJAM COMIS VOIAJOR PENTRU 

DISTRIBUIRE DE MĂRFURI.
Informaţii telefon 054/216160.

-*■—* —* —*••-*—#—*-—* —* - . * - - * —* — — * —*  _*

1 l

i

\
[CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD’ 

Organizează potrivit art. 10-15 din

I nr. 50/1991 o licitaţie publică In vederea con- f 
i  cesionării unui teren în suprafaţă de 260 mp f 
«.situat In Municipiul Brad. strada Primăveriiî 

— Micro 1, pentru realizarea a 13 garaje, in f 
baza documentaţiei de urbanism aprobată, r  

Taxa anuală minimă de concesionare este f
r

t

|  de 1200 lei mp/an ;
* Concesionarea terenului se face pe 50 de f 
«ani. f

!
 Ofertele se depun până în data de 27 martie ,  
1996, ora 16,00, la sediul Consiliului local al [ 
municipiului Brad. camera nr» 2. J,

4 Documentele licitaţiei se pot ridica contrai 
♦  cost de ia Consiliul local al municipiului Brad, 
«camera nr. 23, începând cu data de 18 martie 
1 1996. ; ■ ' i
ţ Garanţia 'de participare la licitaţie este de £ 
{2400 Iei; V
« Taxa de participare la licitaţie este de 14 OOQţ.

le i;  l
ţ Informaţii suplimentare şi consultarea plan-L 
I şelor se pot face zilnic intre orele 10.00 — 14.001 
1 ia Consiliul local al municipiului Brad, camera £ 
I nr. 23, începând cu data de 18. 03. 1996. }
* Licitaţia va avea loc in ziua de 28 martie]r tie î 

a l},11996, ora 10,00, la sediul Consiliului tocai 
ţ municipiului Brad. i
I (224) t—*—*—*_•*.-*—*—*—*—•*—*—*—*_*_*_•—.—*
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FOAIE PENTRU M INTE SI IN IM A
Condiţiile economiei feu

dale şi nevoile apărării 
militare au determinat ca 
în secolul al XlV-lea în 
jurul cetăţilor regale din 
Transilvania să se forme
ze domenii, dintre care 
unele au ajuns cu timpul 
foarte întinse. Marile do
menii constituiau o bază 
economică solidă pentru 
cetatea în jurul căreia 
se întindeau. ajutând-o 
în îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor militare. A- 
semenea rol avea şi do
meniul de lângă cetatea 
Hunedoara. Infăţişându- 
se la început numai ca un 
loc fortificat, această ce
tate a fost construită pro
babil în pragul veacului 
al XlV-lea, în anul 1364, 
făcându-se amintire do
cumentară şi despre caste 
lanul său.

In această perioadă, 
întinderea domeniului nu 
este cunoscută. De aseme
nea, nu se ştie câte sate 
cuprindea nipi în 18 oc
tombrie 1409, când ceta
tea cu tot domeniul ei a 
fost dăruită de către re
gele Sigismund oşteanului 
curţii regale Voieu şi fii
lor săi, precum şi văru
lui lor, Radu. Acum se 
poate deduce că de do

Documente despre 
domeniul Hunedoara

meniu ţineau, în afara 
târgului Hunedoara, sa
tele din apropierea cetă
ţii, în primul rând cele 
de pe valea Cernei şi a 
afluenţilor ei, spre vest 
toată zona pădurenilor cu 
aşezările de acolo, iar spre 
est câteva sate din Va
lea Streiului, în total a . 
vea 25 de aşezări. De a- 
semenea, domeniului ' li 
aparţineau unele păduri 
uriaşe, care în a doua 
jumătate a secolului al 
XVII-lea se învecinau cu 
cele ale scaunului , Orăş- 
tiei, Sebeşului, Sibiului, 
ajungând până în Carpa- 
ţii Meridionali.

încercând să stabilim 
măcar aproximativ în
tinderea domeniului cetă
ţii Hunedoara la începu
tul secolului al XV-lea, 
nu putem să neglijăm o 
altă importantă împreju
rare. Puternica cetate 
regală Deva din nord- 
vestul comitatului, me
nită să supravegheze şi să 
apere Valea Mureşului, 
avea un domeniu foarte

întins, ale cărui venituri 
stăteau la dispoziţia vo
ievodului Transilvaniei 
pentru acoperirea nevoi
lor militare ale voievoda
tului.

Imaginea întinderii do
meniului va fi mai com
pletă dacă ţinem seama 
că mai multe sate află
toare pe cursul de mijloc 
al Streiului, dar şi pe va
lea Cernei'şi chiar în Ţara 
Haţegului, sunt menţiona
te la 1453 ca făcând 
parte din acest domeniu. 
Abia la 1482, de când se 
-păstrează prima conscrip
ţie a aşezărilor aparţi
nătoare domeniului Hune
doara, va apărea un nu
măr de sate din cele 
înşirate în cadrul acestui 
domeniu.

Pe la 1419 Voieu nu 
mai era în viaţă, iar Ra
du, cu noul său nume de 
Ladislau, care după moar
tea lui Voieu reprezenta 
interesele familiei, la 1429, 
e de asemenea m ort Cu 
toate aceste pierderi su_

» MARGUERITE YOURCENAR 
Răspunsurile Ia „chestionarul Proust*

(continuare din pagina trecută)
— Visul dumneavoastră 

de fericire?
— Să trăiesc într-o lu

me în care să domnească 
inteligenţa, simplitatea, 
bunătatea, dreptatea.

—■ Caro ar fi pentru 
dumneavoastră cea mai 
mare nenorocire ?

— Să-i pierd pe cei
pe care îi iubesc.

— Ce culoare preferaţi ?
— îmi plac toate cu

lorile aşa cum se găsesc
în natură sau aşa cum 
erau obţinute prin vechi
le procedee de fabricare a 
vopselelor de altădată (co
voare din Orient, ţesă
turi de ţară).

— Ce floare preferaţi ?
— îmi plac toate flo

rile cu o preferinţă foar
te netă pentru cele care 
nu sunt produşi „reuşiţi** 
ai horticulturii moderne; 
florile sălbatice pe care 
trebuie să le protejăm 
acolo unde cresc şi să le 
răsădim acolo unde le-am 
rărit sau distruk Diferite 
specii de violete, narcise, 
anemone, şi atâtea altele.

— Ce pasăre preferaţi?
— Iubesc toate păsări

le. Insula în care stau 
se află în calea marilor 
migrări, aventura minu
nată căreia civilizaţia u- 
rrrană i-a adus noi pri
mejdii. Una dintre înde
letnicirile mele preferate 
este să observ păsările 
care trec, să le ofer pe

'mica mea proprietate hra
na, colţurile singuratice, 
apa, protecţia care le este 
necesară şi să lupt bine
înţeles împotriva între
buinţării eronate a insec
ticidelor. Sudul Franţei şi 
al Italiei, ţări care imi 
sunt nespus de dragi, 
mi-au devenit totuşi de 
nesuportat pentru că a-, 
colo sunt ucise păsărele 
cântătoare şi distrugă
toare de insecte, ceea ce 
este o crimă şi o gre
şeală, în acelaşi timp.

— Autorii preferaţi în 
proză ?

— Toţi prozatorii buni 
inclusiv autorii de expu
neri ştiinţifice clare şi 
precise.

(Va urma)

Grupaj de 
ILIE LEAHU

j Incredibil dar adevărat
întâmplarea ce o relatăm in rân

durile de faţă este autentică şi am 
aflat-o chiar de la eroul ei recent. 
Omul, dintr-un sat din zona Haţegu
lui, s-a dus la târgul' din oraşul men
ţionat să cumpere o vacă. A găsit 
una pe plac, s-a înţeles cu stăpânul 
ei asupra preţului, a plătit animalul, l-a 
luat de funie şi a dat să se îndepăr
teze.

— Stai, unde mergi ? — l-a oprit 
vânzătorul.

— Păi, spre casă, că am mult de 
mers până in satul meu.

— Şi adălmaşul ?
— Aşa e, ai dreptate. Hai să bem 

o ţuică fiartă.
S-au dus amândoi la un chioşc din 

marginea târgului şi au băut două căni 
de ţuică fierbinte, după care cumpă
rătorul şi-a cerut scuze că trebuie să 
plece întrucât ziua se apleca spre sea
ră. De altfel, seara a coborât ime
diat ce a ieşit din oraş. Era iarnă — 
pe la finele lui februarie — dar ză
pada era bogată şl, deşi cerul era aco
perit de nori, drumul se vedea bine. 
Merse pe şoseaua asfaltată. După o 
vreme o luă lâ stânga pe un drum ce-1 
cunoştea foarte bine întrucât îl călcase 
de nenumărate ori. Mergând cu vaca, 
de funie, omul se gândea la ale lui. 
îşi zise că în târg făcu o treabă bună. 
Cumpărase un animal frumos, rotund,

ferite de familie, se vede 
că domeniul era bine con
dus şi asigura un venit 
bun pe seama celor doi 
fii în viaţă ai lui Voieu. 
Veniturile domeniului Ii 
dădeau posibilitatea fra
telui mai mare, adică lui 
Iancu de Hunedoara, ca 
în anii care vor urma 
să-l împrumute de re
petate ori pe rege cu im
portante sumo- de bani. 
Totodată, cei doi fraţi 
puteau să întreţină din 
veniturile domeniului şi 50 
de lăncieri, gata oricând 
la dispoziţia regelui.

Donaţiile ulterioare au 
avut o deosebită însemnă
tate pentru dezvoltarea 
domeniului Hunedoara.

Plăceri şi otrăvuri (I)
Omul modern, mai mult 

ca niciodată în alte vre
muri, este înconjurat de 
tentaţii. Unele ii sunt 
plăcute şi utile. Altele... îi ’ 
ameninţă sănătatea. A- 
cesta este cazul în spe
cial pentru produsele al
coolice şi de tutun, in 
jurul cărora 1 circulă nu 
puţine prejudecăţi, mai 
vechi sau mai noi. De 
exemplu, cum că alcoolul 
ar fi un tonic, ar da pu
tere, ar încălzi corpul 
şi chiar ar apăra de 
g rip ă! Dar, nimic din 
toate acestea nu se po
triveşte cu_ realitatea. Al
coolul nu este altceva în 
toate cazurile, decât un 
toxic. Adevărata lui ac
ţiune este deprimantă, pa
ralizantă, narcotică. In
trarea în obişnuinţă a 
consumului conduce la alProf. ION FRAŢILA 
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%  nevăsth-mea!

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

coolismul cronic, cu gra
vele leziuni pe care le 
provoacă, la care se a- . 
daugă tristele aspecte ale 
degradării morale şi so
ciale. De asemenea, mul
tiple i date şi observaţii 
ştiinţifice demonstrează 
rolul ţigărilor în produce
rea unui număr impor
tant de îmbolnăviri care 
s c u r t e a z ă  viaţa 
o a m e n i i  o r, cu 
peste 8 ani în medie la 
marii fumători. Printre 
aceste îmbolnăviri se si- 
tuează pe primele locuri 
cancerul pulmonar, anu
mite boli cardiovasculare, 
bronşita cronică şi emfi- 
zemul pulmonar.

Existenţa acestor daune, 
răspândite şi grele, a ri
dicat lupta împotriva aşa- 
ziselor „intoxicaţii de plă- 
cere“ la rangul unei pro
bleme de sănătate cu re
zonanţă mondială. Ce ar 
fi de făcut în această 
problemă ?

In ceea ce priveşte al
coolul, nimeni nu pledea
ză pentru abstinenţa to
tală. Organismul uman 
— în afara cazului când 
an> exista contraindicaţii 
medicale anume — supor
tă o doză moderată de 
alcool, la o ocazie- sau 
alta. Insă cine ţine la 
sănătatea sa este intere
sat să se călăuzească 
după câteva criterii: să 
evite consumul frecvent, 
sistematic, zilnic, pe ne
drept zis .,civilizat" ; să 
prefere berea -sau vinul 
băuturilor distilate tari; 
dacă este vorba de băut 
un păhărel sau două, 
totdeauna la masă şi cât 
mai rar între mese, pe 
stomacul g o l; nici o pi
cătură de alcool înainte 
de lucru sau înainte de 
a conduce un autovehicul; 
nici o picătură în timpul 
sarcinii şi al alăptării, 
fiindcă alcoolul trece u- 
şor la făt şi în lapte ; nici 
o abatere • de la restric
ţiile faţă de alcool im
puse prin prescripţie me
dicală.

Dr, NELLY GOŢIU, 
medic coordonator 

I.P.S.M.P. Hunedoara - 
Deva

tânăr ce se va potrivi foarte bine cu 
vaca ce o avea acasă, in jug. Aşa că-şi 
va putea ara şi lucra singur pământul 
ce-1 primise în proprietate cu doi ani 
in urmă şi nu va mai fi nevoit să a_ 
peleze la cei de la ,.Agromec“ ce luau 
pielea de pe om cu preţurile. Femeia 
omului era harnică, bună de lucru, iar 
cel mic creştea frumos, ca din apă. Una 
peste alta era mulţumit in sufletul lu i 
La un moment dat se Întrebă: „Unde 
mă aflu?** Se uită in jur şi nu găsi

împrejurul. Pomi din nou convins că 
se află pe drumul ce ducea in satul 
lui aşezat pe o vale foarte lungă. „Măi, 
ce linişte — gândi. Parcă aş fi In 
altă lume**. Urcuşul încetă după o 
vreme şi drumul deveni drept „Habar 
n-am unde mă aflu, dar drumul nu 
poate duce decât in satul meu**. Pomi 
mai departe. La o vreme, auzi nişte 
lătrături de câini şi faptul îl bucură. 
Grăbi pasul. Ajunse in dreptul unei 
case şi imediat il înconjurară trei câini

PLIMBARE IN NOAPTE DE IARNĂ
nici un motiv de îngrijorare. Parcă 
ştia locurile. Totuşi îşi zise: ,.Af fi 
trebuit să ajung la casa lui Aron. Ei, 
poate, încă n-am ajuns acolo. Trebuie 
să apară ea‘‘. Călca in continuare do
mol, iar animalul venea cuminte In 
urma lui, rumegând. Totuşi casa lui 
Aron nu mai apărea. „Oi fi trecut pe 
lângă ea fără să-mi dau seama. Dar 
asta nu se poate. Aron are nişte câini 
ai naibii de răi. Or fi, poate, plecaţi şi 
ei in peţit, că e vremea imperechierii 
lor".

De la o vreme drumul Începu să 
urce „Aha, am ajuns la Măgura. 
Am de urcat serios**. Urcă mereu şl 
mereu şl panta nu se mal termina. Se 
opri şi privi In jur. Totul era alb şi 
alb şi alb, nici o pată nu Întuneca Jur-

foarte nervoşi şi buni bătători din 
gură. Dădu cu băţul ce-1 avea In 
dreapta după unul ce se vădea mai pe-, 
riculos şi In vremea aceasta scăpă fu
nia ce o ţinea in stânga.

—- Cine e ?, auzi un glas gros ve
nind din direcţia casei.

— Om bun. Vrei să ostoleşti câi
nii, că mă sfâşie.

—• Hooo, potăilor, lăsaţi omul Ini 
pace I

Cel trei lătrători se risipiră care. 
ncotro. Gazda casei se apropie şi se 
opri in poartă. întrebă i

— Cine eşti ?
— Un drumeţ. Unde mă aflu t
— In satul-.
— Zău ? Păi ce caut eU aici? Btft 

duceam spre casă.

— Unde-i casa dumitale ?
— In satul... de pe valea...
— Oho, păi satul ăla nu-i pe par

tea asta, ci dincolo de Măgură. Stai 
aşa, nu eşti mata omul acela ce mi-a

: cumpărat vaca din târg ?
, — Am cumpărat o vacă.
— Una roşcată şi cu pată albă In 

frunte ?
— Aşa, aşa. Dar unde este. că n-o 

Văd.
— Hai cu mine.
S-au dus amândoi spre uşa unui 

grajd ce se profila In albul nopţii. Ani
malul roşcat şi cu fruntea pătată stă
tea in faţa uşii inchise a adăpostului.

— E clar, asta-i vaca ce am vân
dut-o astăzi.

— Ea e ? Măi, cum dracu* ?
—  Te-a adus la casa ei.
— Nu ea m-a adus, eu am ţinut-o 

de funie.
S-a instalat o linişte scurtă,
— Aici nu-i lucru curat, zise dru

meţul. Cât oare să fie ceasul?
— Se face ziuă in curând. Uite ce 

e. Hai Înăuntru, Iar când vin zorile o 
iei şl o dud la casa ta.

Nici In ziua de azi eroul întâmplă
rii ce am relatat-o In rândurile de mal 
sus nu-şi explică acea plimbare petre
cută In lama anului trecut Nici el 
nici cel ce au aflat de ea. Să fie ne
curatul ce U  purtat pe drum inutil 
sas cine ştie ce altceva ? Unii spun 
că da, alţii că nu. Cui să-l dai cre
zare 9

TRAIABT BONDOR
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CUVÂNTUL LIBERB

Un director invidiat pentru şcoala sa!
m m m ®

f c l f f l k
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Directorul Şcolii Generale din Hăşdău, 
dna prof. Constanţa Tauş.

Un al doilea obiectiv al deplasării 
noastre In comuna Topliţa, pe mar
ginea unei scrisori, i-a constituit Şcoa
la Generală Hăşdău. Doar cu un an 
în urmă, această instituţie, văzută cu 
ochi de reporter, dar şi prin ochii 
copiilor, părinţilor şi cadrelor didacti
ce de aici, arăta rău. Primăria fă
cuse eforturi pentru a ,.podi“ o sală de 
clasă. Dar cum arătau restul încă
perilor, coridorul, treptele, exteriorul 
clădirii, acoperişul, grupul sanitaryera 
o altă poveste, .care nu îndemna^ pe 
cei în drept ia acordarea autorizaţiei 
de funcţionare a şcolii. Acum, după 
reparaţii capitale, care se ridică la 
peste 55 milioane lei, reparaţii ce se 
vor finaliza în curând, şcoala arată 
ca o adevărată instituţie. Ne-au con
firmat acest lucru inclusiv cadrele 
didactice, oamenii locului.

— Lucrez pe. raza comunei de 35 de 
ani bătuţi pe muchie, ne spunea dna 
prof. Constanţa Tauş. îmi iubesc me
seria. Cea mai mare parte a timpu
lui am fost la şcoala din centrul de 
comună, tot ca director coordonator. 
Şcoala Generală din Topliţa au făcut-o 
oamenii locului cu multă trudă. Este 
frumoasă, dar din păcate aici nu mai 
sunt copii. în urmă cu patru ani, 
Şcoala din Hăşdău, unde ne aflăm a- 
cum, era o ruină. Dar existau copii I 
Ce am lăsat la Topliţa şi ce am gă
sit aici la Hăşdău ? ! N-am plecat 
însă în altă parte, deşi aveam posibi
litatea. Am rămas în comună. Cu aju
torul Primăriei am încercat să facem 
ceva. După revoluţie, sarcina nu era 
a lor. M-au ajutat, totuşi, cu ce au 
putut. Acum, cum au făcut cei de la 
Primărie, nu ştiu, dar au făcut ! 
Şcoala noastră este un palat faţă de 
ceea ce a fost înainte. Mă bucur că 
la consfătuirile cadrelor didactice sunt 
invidiată pentru şcoala noastră.

— Ce lucrări s-au efectuat de că
tre S.C. Semb Impex SRL, dnă di
rector ?

— Şcoala a fost reteneuitâ, zidu
rile sunt acum drepte, acoperişul e 
altul. S-a reparat holul. Nu vâ poves
tesc cum arătau uşile şi cum sunt acum. 
(Anul trecut îmi era ruşine când am 
primit oaspeţi de la Timişoara, pre
zenţi la susţinerea gradului didactic I). 
Mă încântă grupul sanitar şi spălăto
rul ce vor avea apă curentă, amena
jate în interiorul clădirii. înainte, gru
pul şanitar era undeva afară, iar când 
s,e întâmpla vreo petrecere la cămi
nul cultural, alăturat, la noi era 
dezastru. Treptele de la intrare îţi era 
groază să urci sau să cobori pe ele. S-a 
amenajat un birou al directorului. S-a 
refăcut podeaua, sălile de clasă sunt 
curate, arată decent. Mai sunt de ter
minat grupul sanitar, fântâna şi două 
săli de clasă din spaţiul căminului. Şi, 
poate, o împrejmuire completă a şco- 
lii.

— Vă cunoaştem ca un om ăl lu
crului bine făcut. Ce ne puteţi, spune

despre activitatea instructiv-educativă 
desfăşurată în şcoală ?

— Sunt un profesor de modă veche,
îmi place lucrul bine făcut, în care 
s-a picurat şl o fărâmă de suflet. 
Mă bucur eâ şi colegii mei sunt oa
meni deosebiţi, bine pregătiţi. cu 
grade didactice şi care sunt alături de 
«line. Nu mă sfiesc să spun că facem 
educaţie patriotică copiilor, în cel mai 
firesc şl curat sens al cuvântului, îi 
pregătim pentru viaţă. Orele de diri- 
genţie au devenit o modalitate edu
caţională eficientă, ca de altfel toate 
orele efectuate la clasă. Avem lecţii 
deschise, cu tematică educativă, orga
nizăm concursuri, spectacole. Funcţio
nează şi o grădiniţă, educatoarea a- 
vând un suflet mare, fiind apreciată de 
părinţi. •

— Cum vi se par părinţii copiilor, 
oamenii satului ?

„ —. Dacă vrei să te înţelegi eu el, 
reuşeşti să faci multe, spre binele şco

lii şi al elevilor. Mergem în casele lor, 
vin dânşii la noi, discutăm, ne ocu
păm de orientarea şcolară şi profe
sională a copiilor.

— Vă nemulţumeşte ceva, apropo 
de starea socială a colegilor dv şi de 
dotarea şcolii ?

— Aş putea spune câ baza didac
tico—materială e complet uzată. Mate
rialul didactic ni-1 pregătim singuri. 
Am vrea ca grădiniţa să aibă mai multe 
jucării. Cât despre starea socială a co
legilor mei, ar putea fi mai bună. Să 
ne gândim că salariile nu sunt pe mă
sura efortului lor intelectual şi fizic, 
în  plus, ca navetişti, ei sunt obligaţi 
să plătească un sfert din salariu pe 
abonamentul de autobuz, în timp ce 
combinatul siderurgic compensează 60 
la sută din volumul abonamentului 
iar pentru mineri transportul este 
complet gratuit I

MINEL BODEA

Şcoala Generală din Hăşdău după renovare — un adevărat palat, apre
ciază oamenii sSi. Foto : PA VEL LAZA

S.C. „POLIDAVA” S.A. Deva

-Vă oferă  prin d ep ozitu l En g r o ş  Ja 

cele mai a v a n ta jo a se  preţuri un b o g a t  
d e i  ;

pungi hârtie; •  pun gi n y lon ; •  jîîa$e  
tip m ayo; •  saci menajeri^® saci p la stic ;
•  hârtie am balaj (toate? sortim en tele)!
•  hârtie sc r is ;  •  plicuri; •  m arfă imp.ott 
Franţa, ca lita te  e x c ep ţio n a lă
y Vizitaţi d ep o z itu l n ostry  f i  fUCVfîQ 
regreta!

Informaţii la te le fo n  621750 int. T3ŞT, 
s a ir  la sed iu l so c ie tă ţii din O ev a '^ ţ^ -  
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A N  U N  Ţ
Se convoacă pentru data de 27 martie 1996, 

ora 10, Adunarea Generală Ordinară a acţio
narilor S.C. BIOFARMVET S.A. SIMERIA.

Adunarea va avea loc în sâla mică a Casei 
de Cultură din Deva.

ORDINEA DE Z I: 
raport administratori

— raport Comisia de cenzori
— discutarea si aprobarea bilanţului pe 

1995
—• discutarea şi aprpbarea bugetului de 

Venituri şi cheltuieli pentru anul 1996
- — completări Consiliu de Administraţie 

şi Comisia de Cenzori
— diverse.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
(397724)
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VINDEM — URGENT
ARO 10
— au fabricaţie 1988
— preţ 600000# iei.
FIAT REGATA TURBO DIESEL
— accidentat 

fabricaţi* t«M
? 000 MO iei.

DACIA
— an fabricaţie MM
— preţ 8000 000 le i
2000 M TEREN ARABA ,
— com xum  Şoimuf, sat Şoimuf — peste dram del

tutei CAT. I
— preţ 8 000 000 lei. |
AUDI 80 — accidentat a
— an fabricaţie 1991 |
—. preţ ll 000 000 lei. |
OPEL RECORD — 2 locuri şi transport marfă 
«- capacitate 1 toni
— an fabricaţie 1904
— preţ 10 000 000 Iei.
2200 M TEREN LA ILIA — în apropierea bote. 
lălăi IIia — lângă drumul E67 —, cu posibilităţii 
de privatizare, *
— preţ 12 000 000 lei. 1

PIAN VIKNEZ, coadă scurtă, plăci bronz, clape■
fildeş, model deosebit, an de fabricaţie 1870 —>1 
•tare foarte buni. *
— Preţ 40 000 000 lei. 3
SOCIETATE COMERCIALA — CASA — CURTE!
MAGAZIN COMERCIAL, incluzând marfă t a l
valoare de 10000 000 lei +  1000 m teren arabil !  
la Şoimuş, strada Boholt, ar. 67 B. I
— Preţ 75 000 000 lei. 5
Preţurile sunt .negociabile. |
Informaţii la telefon 62 70 46. i

(226) I

S.C. AGROCOMB S-A. ŞOiMtJŞ I

I
1

I
j  •  SCOATE LA VÂNZARE, prin licitaţie j 
■  publică, mijloace fixe casate. I
j  •  În c h ir ia z ă  s p a ţ ii  în incintă. {
J Licitaţia va avea loc Începând cu tiua dea 
122.03.1996 şi se reia in  flecare sâmbătă dini
ţiuita mai a^. (397732) |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
D E V A

Piaţa Unirii, nr. 4, telefon 613435

Organizează licitaţie publica tn vederea închi
rierii f | concesionării terenurilor pentru construcţii 
situate fn intravilanul mnetriptetat Deva. pentru 
realizarea obiectivelor >>vizote ta  documentaţii de 
urbanism aprobate în condiţiile Legii 50/1991, a ri 
10—15.

1. Amplasament situat la intersecţia butului 22 
Decembrie ca str. D. Zamfireseu, pentru magazin 
de prezentare comercializare autoturisme, în  supra
faţă de 160 mp. Taxa anuală minimă de coucesio. 
nare este de 50000 lei/mp/an. Amplasament apro
bat cu Hotărârea nr. 104/1995 a Consiliului loCaL

Ofertele se depun p in i la data de 14 martie 
1996. ora flş ia sediul Consiliului local, camera 9.

Documentele licitaţiei se vor ridica contra cost 
de la sediul Consiliului local, camera 20, începânc 
cu data de l t  marile 1990.

Garanţia şi taxa de participare la licitaţie sun 
obligatorii şi vor fi prima egală cu taxa anuali 
minimă de concesionare, cea de a doua 15 000 le 
fi se vor depune astfel:

— prima tn contul ar. 50064374393
— a dona tn contul nr. £10302304374393 pentn 

persoane fizice, respectiv 210802304374393 pentru 
persoane juridice, deschise la Trezoreria Deva, pâni 
la data de 14 martie 1996.

licitaţia va avea loc tn data de 14 martie 1996 
ora 11, la sediul Consiliului local, stila mare.

Durata de concesionare a terenului este de 2! 
ani. ■ ’'

-Y"- P rim a r,
Ing. HAGEA OVTDIU Jr.

Secretar, 
AVRAM IULIA1

S.C. „IIAŢEGTRANS** S-A- HAŢEG" . . ■ ’ 1 - ' •: . „• ; ••• ' "■ .. ■ .ţş- •. . •.
Anunţă majorarea tarifOlor Ia transportu 

de marfă şi călători începând cu 1  aprilie 1996 
urmare a majorării preţurilor la materiale ş 
piese, anvelope şi camere.
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CUVÂNTUL LIBER

O O O O O O O O00009000000

STAREA
MEDIULUI

Din determinările ana
litice efectuate !n perioa
da 26 II — 3 III a.c. pri
vind calitatea factorilor 
de mediu in judeţul nos
tru, vâ informăm :

•  Valorile medii pentru 
concentraţiile poluanţilor 
gazoşi (bioxid de azot, bio
xid de sulf. amoniac, 
fenoli şi aciditate) au fost 
în limitele impuse de 
STAS. Valoarea maximă 
la bioxidul de azot a fost 
de 6,043 ^ mg/mc âer/24 
ore, în ziua de 26 fe
bruarie, în zona Mintia— 
Deva. Valoarea Urnită la 
acest indicator este de 0,1 
mg/mc aer/24 ore.

•  La pulberile sedi- 
mentabile s-au înregistrat 
depăşiri ale valorii limită 
de ; 17 gr/mp/lună în zo
na Teliuc.

•  Valorile radioactivită
ţii BETA globale pentru 
factorii de mediu în aer 
(aerosoli filtraţi şi depu
neri atmosferice), apă 
brută de suprafaţă şi po
tabilă s-au încadrat în 
limitele de variaţie ale 
fondului natural.

După cum s-a anunţat 
însă în ziarul „Cuvântul 
liber" de ieri, în ziua de 
5 februarie apele râului 
Sţrei au fost poluate ac. 
cidental de către S.C. Si- 
dermet Călan, care a fost 
amendată cu 1 125 000 lei.

Agenţia de protecţie 
a mediului 
D £ v a

m i 1 > 1 ■ """V11 ” — ------------------ — —  ■      1 "J 1 11 ‘ ■ ■

j FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT

I

I

I
In baza Legii nr, 55/1995, a H.G. 887/1995 şi a Normelor meto-| 

dologice nr. 1/ i995, privind vânzarea contra numerar a acţiunilor so-« 
ele ăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care se privatizează,! 
Fondul Proprietăţii de Stat organizează prima etapă de licitaţii fărăl 
prese lecţie pentru vânzarea a 40 la sută din acţiunile următoarelor! 
societăţi comerciale : j

Societatea comercială S.C. TransutU S.A. S.C. Romfruct S.A.

Sediul Petroşani, str. Jiului, 
nr. 14

Orăştie, str. A. Vlaicu, 
nr. 3

Obiect de activitate Transport auto Industrializare şi comerţ 
legume—fructe

Capital social la 
30. 09. 1995

2 146 175 mii lei 1 431975

1
Nr. total de acţiuni 85 847 57 279 ;

Val. nominală a unei 
acţiuni

25 000 lei 25 000

Structură acţiooariat 70% FPS 70% FPS
30% FPP I Banat Crişaqa 30% FPP I Banat Crişana j

Nr. acţiuni puse 
in vânzare , ; ' ■'

34 334 22 911

Preţ de pornire a 
licitaţiei

25 000 27 531 |

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.)

administrat de

S.C. SPOR S.A.

anunţa urm ătoarele  

performante  

financiare:

’̂ tV-NAPO0^

VALOAREA INIŢIALA A UNUI TITLU DE 
INVESTIŢIE ARDAF (T.I.A.):

VALOAREA T.I.A. LA ZI CALCULATA PENTRU 
DATA DE 05,03 1996:

Facilităţi de plată : ■
Pentru S.C. Transutil S .A .: I

Avans 30% ■
Perioadă : 6 ani 1
Dobândă: 8%/an I

— Pentru S.C. Romfruct S .A ,: 1
Avans : 20% I
Perioadă: 10 ani 9
Dobândă: 4%/an |

— Pentru asociaţia salariaţilor şi producătorii deţinători de tere-j
nuTi agr'cole care întreţin relaţii contractuale cu caracter de continui-1 
tate cu societatea. |

I
I

I
Facilităţi pentru alte categorii de ofertanţi î ,

- — avans: 20%
— perioadă : 8 ani |
— dobândă: 7%/an. * ■

Licitaţiile vor avea loc în data de 22. III, 1996, începând cu oral
10, la sediul Filialei FPS Deva* str. 1 Decembrie, nr. 35. i

Conform Normelor metodologice de aplicare a H.G. 887/1995, l i - l
citaţiile se reiau de maximum 2 ori, la interval de o oră, cu reduce-1
rea preţului de pornire a licitaţiei cu 5 la sută la fiecare rundă. j

Cei interesaţi în desfăşurarea licitaţiilor trebuie să achite taxai 
de participare in valoare de 25 000 lei la casieria Filialei FPS Deva, I 
până la data şi ora ţinerii licitaţiilor. |

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 054/2110891 
si 054/214503, sau la sediul Filialei FPS Deva, zilnic între orele 8-16.1

<220) j

13 900 LEI

RUGAM TOTI INVESTITORII F.M.A. 

sâ-si ridice carnetele de investitor de la 

- - sediile ARDAF:

DEVA str Drago* Vodă nr. 18 t<el.i(2229V 

HUNEDOARA b-dul.Corvin nr.2 tel.712906

INVESTIT! PENTRU SIGURANŢA 
DUMNEAVOASTRĂ

S.C. DECEBAL S.A.
D E V A

(IND. CĂRNII)

telefoane 211760, 213322
Vinde la licitaţie publică doi cai de mun

că de la Complexul zootehnic Haţeg.
Licitaţia va avea Ioc la data de 15 martie 1: 

1996, la Complexul zootehnic Haţeg.

S.C. APROTERRA S.A. SIMERIA 
(BAZA 20)

CEL MAI BUN PARTENER AL DUMNEA
VOASTRĂ PENTRU ECONOMISIREA D E 1 
TIMP ŞI BANI.

Vă oferă în permanenţă piese de schimb 
auto, tractoare* maşini agricole, rulmenţi, acu
mulatoare, anvelope, utilaje agricole etc.

•  Calitate garantată;
•  Fiabilitate sporită ;
•  Preţuri avantajoase.
Livrări en gros şi cu amănuntul pentru 

agenţi economici şi persoane fizice.

io e e e e o e e o o a o o o o s o o
v v a v v v w w j v w .v a w v ^ w ^w w w .v v v w

CReMTANftTALI ©T nOMAMIA

I M
In iB§DHd« excepţie 

la tragaraa la tartl organizata In luna 
Iunie.

cu ocazia aniversarii a 2 ani tfa 
activitatea

RONDULUI RO M Â N  DE 
IN V E S T rfV I

Participă investitorii care au minim 
300.000 lei fn sold la 31 mal 1996.

Puteţi investi banii dumneavoastră U Fondul Român 
de Investiţii apelând la serviciile D a n e  P o a f  din 
Petaşani, Bd. 1 Decembrie nd 86 fi Hunedoara, *6; 22 
Decembrie nr 7.

VALOAREA LA O  A TITLULUI DE 
P A R T IC IP A R E -------------------  -

118 000 LEI

InferfmVf htcl.0«/l9fim s&i la gWşade f!M;

VVVVVVWy WVWWWWWVVWWWMVyWWVVVWWWHWWV

arc, şi în anul 1996, o activiiate

IMPORTANT
“Tribuna economică” -  decanul presei economice -

editorială intensă. Semnalăm celor interesaţi:
•  produsele noastre consacrate: revista 

abonament anual -  234.000 lei), revista lunari
66.000 lei), precum şi Buletinul lunar economic __ _______________ ___ ____

•  noile noastre publicaţii specializate: revista lunară “Tribuna calităţii” (preţ abo
nament anual -  54.000 lei) şi revista lunară “Economie © administraţie locală” (preţ 
abonament anual -  48.000 lei);

•  cele 6 cărţi cuprinse în programul editorial al “Tribunei Economice” pe anul 1996: 
“Cartea societăţilor comerciale”; “Obligaţiile fiscale ale agenţilor economici”; “Contracte 
comerciale”; “Contabilitatea societăţilor dc grup”; “Certificarea calităţii produselor şi 
serviciilor”; “Privatizare -  restructurare” (18.000 lei/buc).

Consultarea sistematică a tuturor publicaţiilor noastre asigură celor abonaţi: ✓  accesul 
la informaţii de specialitate; ✓  cunoaşterea legislaţiei economice; /  consultanţă economi
co-juridică oferită gratuit; ✓  accesul gratuit la băncile de date ale “Tribunei economice"; 
/  publicarea gratuită a unor anunţuri de mică publicitate.

Abonamentul asigură’ primirea garantată a publicaţiilor noastre. Cei interesaţi pot 
solicita în continuare -  numai la redacţie -  efectuarea de abonamente integrale. începând cu 
primul număr din acest an, prin plata contravalorii lor direct în contul societăţii noastre co
merciale: S.C. “Tribuna Economică" -  S.A., nr. 4072.2011.5002, Banca Comercială 
Română, filiala scct. 1, Bucureşti. v

Informaţii la redacţie: teL 659.20.60 (dL Emil Zâmfîrcscu); fax: 659.51.58.
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VANZAR1—
CUM PĂRĂRI '

•  Vând urgent casă, str, 
Minerva, nr. 2, Deva. Tei. 
221796.

•  Vând autoturism Da
cia break, 0 km. Informa
ţii telefon '641918.

(398660)
•  Vând urgent compact 

disc player, compact disc 
portabil, vidcorecorder cu 
telecomandă. Tel.r 613045.

(7244)
•  Vând schelet metalic 

pentru cort nunţi, sere. 
şopron etc. 12/25 m. Tel. 
628763.

(0397113)
•  Vând apartament 4

camere ultracentral. Deva. 
Vel. 618722, între orele 
17—19. ■ . • i ■

(0397112)
•  Vând casă şi grădi

nă, str. Aurel Vlaicu, 38, 
telefon 618636.

(0397115)
•  Vând spaţiu comercial 

90  mp, la parter, compus, 
din 3 camere, bucătărie, 2 
holuri. 2 băi cu două in
trări separate, situat în 
Deva. str. 22 Decembrie, 
bloc 6. Preţ negociabil. 
Informaţii Deva, teleforj 
629685.

(397736)
•  Cumpăr urgent gar

sonieră sau apartament 2 
camere, zona centrală, cu 
plata în lei sau valută. 
Informaţii tel. 213619.

•  Vând casă 4 camere, 
gaze, grădină, garaj. Si
meria, tel. 661189.

(6397247)
•  Vând apartament 2

camere Gojdu, bl. 02, et. 
1, ap. 57. Preţ negocia
bil — 17 000 000 lei. Tel. 
227952, 227413. %

(3997741)
•  Vând Audi 100 Avânt

©.Ii., sau talon ' (1989).
Vel. 216107.

(397742)
•  Vând VW Transpor-

ter 1,5 tone. Tel. 617379,. 
orele 8—23.
■i- (7230)

•  Vând negociabil casă 
trei nivele, nefinisată, De
va, A. Vlaicu, 93, telefon 
616366.

(7101)
•  Vând casă cu grădină 

şl dependinţe sat Rişca,' 
telefon 221420.

(7233)

•  Vând jocuri Atlan
tic Puscher. cu piese 
de 100 -lei. Telefon 
715326, 8—18.

(6935)

•  Cumpăr RABA
10 tone. şi Dacia Pa
puc. Tel. 715326, 8
— 18.

(6935)
' « M V * - * »  • i i Mi

•  Vând porci 70—100 
kg. Hărău, 195. după ora 
15.

. (7227)

•  Vând pui Ciobănesc 
german, linia nouă, tel.
623952.

(7229)
•  Cumpăr talon cu Ci 

Volkswagen Jetta (benzi
nă), an" fabricaţie 1980. 
Telefon; 667302,

(7237)
•  Vând Dacia 1310, in

formaţii telefon 628632.
(7235)

•  Vând telefon, societa
te, ambalaje, mijloace fi
xe, caut asociat. Telefon 
614904. ' (7241)

•  Vând gunoi de vite,
Sîntuhalm. nr. 28 F, preţ 
convenabil. (7108)

Vând - Opel Kadett 
Combi Diesel (1982), 1 200 
DM, negociabil, şj două 
maşini îngheţată stradale, 
cu două braţe marcă ger
mană. Deva, str. Horea, 
nr. 54. (7111)

« Vând dubă izotermă 
pentru ARO, TV sau alte 
maşirii. 715575.

(6548)
« Vând talon carte 

identitate Mazda, 626, LX 
86, maşina accidentată, 
partea volanului. motor 
O.K. Tel. 058/830599.

(6549)

PIERDERI
•  Pierdut cod fiscal al 

S.C. Ada Kale Impex SRL 
Deva. Se declară nul.

(7232)

DIVERSE
•  Asociaţia familială 

„Gemenii" Sîntămăria- 
Orlea anunţă majorarea 
eu 50 la sută a preţu
rilor la produsele sale, 
eu data de 20. III. 1996.

(7238)
•  S.C. Cons Anghel 

Prodcom SRL Simeria a_

nunţă majorarea preţurilor 
alimentare şi nealimentare 
de la 0—100 la sută, în
cepând cu- data de 15 03. 
1996.

(0397114)
•  S.C. VENUS TRANS- 

i COM SRL Deva anunţă
intenţia de m ajorare'a ta
rifelor. începând cu data 
de 15 aprilie 1996.

(397737)

OFERTE
DE ;

•  Centrul Sănătate Ilia 
organizează concurs pen
tru ocuparea postului de 
asistent medical — far
macie în 21 martie 1996.

(396082)
•  Societate comercială 

execută lucrări de placări 
faianţă, gresie, marmură, 
tencuieli, zidărie, acope
rişuri, zugrăveli, vopsito- 
rie,; izolări. Informaţii 
tel. 646644.

- (7202)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere In 
suflet, comemorăm îm
plinirea a 7 ani de când 
ne-a părăsit dragul nostru 
sot, tată si bunic
NICOARĂ r o m i io a n  

din Zam. Parastasul va 
avea loc duminică. 10 
martie, la Biserica Orto
doxă Zam. Familia.

(396086)
•  Se împlinesc 2 ani

de când a trecut în ne
fiinţă !

It. col. (rez.)
DUMITRA PETRU

un minunat om, soţ, ta
tă, socru şi bunic. Sluj
ba de pomenire sâmbătă, 
9. III. 1996. ora 10,30, la 
Cimitirul Ortodox (Emi- 
nescu). Familia.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

O R G A N I Z E A Z Ă  
Licitaţie publică deschisă pentru închirierea 

unor spaţii teqiporar disponibile Ia următoarele 
unităţi şcolare :
ZONA DEVA:

— Şcoala Primară Viile Noi Deva
— Şcoala Generală Nr, 4 Deva

ZONA PETROŞANI:
— Şcoala Generală Nr. 1 Petrila
— Şcoala Generală Nr. 5 Petroşani
— Şcoala Generală f ir .  3 Lupeni

ZONA HUNEDOARA :
— Şcoala Generală Nr. 10 Hunedoara
— Grupul Şcolar C-ţii Metalurgice Hune

doara; .VVL'v
Z«NA HAŢEG:

— Liceul Teoretic Haţeg
ZONA ORĂŞTIE :

—  Grupul Şcolar; Chimic Orăştie.
Licitaţia vă avea loc la sediul Inspectora

tului Şcolar al Judeţului Hunedoara din Deva, 
str. Gh. Bariţiu, nr. 2, în data de 11 martie 1996, 
ora 12,00.

Informaţii Ia telefoanele: 213315 ş i 215755.

S.C. „DECEBAL" S.A. DEVA 
Piaţa Unirii nr. 8.

Anunţă CONCURS pentru 
ocuparea postului de 

•  consilier juridic 
in ziua de 21 martie 1996, 

oră 10. . v
Relaţii suplimentare se pot 

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

GEF-FACILITIES
SRL :

Distribuitor «I produsslor:
•COLGATE PALMOLIVE 
-UNtLEVER.WELLA.GILLETTE.PH 5,5 

DETERGENT!: BONA PRIMA.ABC 
ANGAJĂM :-agenh com erciali 

-manlpulant
str.APUSENI nr1,DEVA 
tdl:623320 int 16 ; 623626

DECESE

•  Cu adâncă durere, 
fiii, nurorile, nepoţii, fra
ţii şi surorile anunţă de_. 
cesul celei care a fost o 
minunată mamă, bunică şi 
soră- ; :%/.■  :'■■■■

BRĂNESCU IRINA 
înmormântarea va a- 

vea loc duminică, ora 14,

de la Casa mortuară De
va. Dumnezeu s-o odih
nească în pace !

•  Colectivul S.C. Prod- 
impex Corn SRL Deva este 
alături de Brănescu Gheor- 
ghe la greaua încercare 
pricinuită de decesul ma
mei.

BRĂNESCU IRINA -
şi îi transmite pe a

ceastă cale sincere condo.. 
leanţe.

(6397248)

•  Suntem alături de co
legul nostru Brănescu 
Gheorghe la greaua pier. 
dere a mamei sale 

BRĂNESCU IRINA 
Dumnezeu s-o ierte ! 

Colectivul S.C. 4 A.S. 
Prodimpex SRL Deva.

(6397249)

•  Cu adâncă dure
re în suflete, soţia 
Lucia, copiii Raluca şi 
Radu, socrii Viorel şi 
Constanţa anunţă dis
pariţia fulgerătoare 
din viaţă, la numai 
52 ani, a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată şi ginere

ing. GRADINARU 
RADU

înmormântarea — 
duminică, 10 martie, 
ora 13, în Buituri.

Vei fi veşnic în i_ 
nima noastră. '

(396087)

* Familia Mircea 
Petrişor şi Felicia 
deplânge dispariţia 
prietenului

ing. GRADINARU 
RADU

şi este alături de fa
milia îndoliată.

(396087)

•  Salariaţii de la Agro_ 
mec Hunedoara sunt a_ 
lături de familia greu 
încercată la decesul pre
matur al celui care a fost 
un om de aleasă omenie 
ing. RADU GRADINARU 
Transmitem sincere con

doleanţe familiei îndo
liate. -

(397744)

# Colectivul S.C. Agro- 
service Deva exprimă 
sincere condoleanţe fa
miliei la decesul ful
gerător al bunului şi 
devotatului coleg
ing. RADU GRADINARU 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

; (397745)

•  Regrete eterne din
partea Patronatului „Me
canizatorul" Deva la 
dispariţia distinsului co
leg . •
ing. RADU GRADINARU

Compasiune fafniliei în
doliate. Nu te vom Oiţa 
niciodată ! ■

(397746)

•  Un ultim omagiu 
din partea S.C Agromec 
S. A. Deva în memoria 
minunatului nostru co- 
leg
ing. RADU GRADINARU

(397747)

•  Pios omagiu din par
tea salariaţilor de la 
S.C. Agromec S.A. Călan 
la decesul fulgerător al 
distinsului coleg
ing. RADU GRADINARU 

(398657)

•  Salariaţii Agromec
Baia . de Criş regretă 
profund dispariţia fulge
rătoare a bunului nostru 
coleg * ' ' '
ing. r a d u  g r Ad in a r u  

(397748)

•  Un ultim omagiu din 
partea salariaţilor Agro
mec Cîrneşti, la trece
rea în nefiinţă a
ing. RADU GRADINARU 

■ (397749)

•  Regretăm profund 
dispariţia neaşteptată a 
bunului coleg
ing. RADU GRADINARU 

Salariaţii ■ S.C. Agro
mec Geoagiu.

(397750)

•  Salariaţii Agromec 
Luncoi aduc un ultim

omagiu distinsului coleg
ing. r a d u  g r Ad in a r u

(0398658)

•  Din partea salaria
ţilor Agromec Teliuc, un 
ultim omagiu în memo
ria minunatului coleg
ing. r a d i) g r Ad in a r u

(398651)

• •  Un ultim omagiu în
memoria neuitatului co
leg
ing. r a d u  g r Ad in a r u
din partea salariaţilor 
Agromec Ilia.

(398652)

■ •  Salariaţii Agromec 
Orăştie regretă profund 
dispariţia prematură a 
colegului
ing. RADU GRADINARU

(398653)

•  Pios omagiu din par
tea salariaţilor Agro
mec Haţeg în memoria 
minunatului coleg
ing. ra d u  g r Ad in a r u

(398654)

•  In memoria distin
sului coleg
ing. r a d u  g r Ad in a r u
salariaţii Agromec Si
meria aduc un ultim 
omagiu.

(398655)

•  Familia ing. Nicolâe 
Vancea este alături de 
familia Grădinaru la 
greaua despărţire de cel 
care a fost » ...
ing. RADU GRADINARU 

Transmitem sincere 
condoleanţe. Dumnezeu 
să_l odihnească în pace!

(398656)

N O T I F I C A R E

PRIVIND INTENŢIA DE MAJORARE A PREŢURILOR 

ŞI TARIFELOR

Agentul economic care notifică 
Forma de proprietate 
Forma juridică 
Sediul:
Nr. înreg. Reg. Comerţului 
Cod fiscal:

GENERAL SIMPREST SIMERIA 
de stat 

Şoc. Com.
1 Decembrie, FI. 103 p. 

J/20/359 
130618

Denumirea
serviciului

U/M Tarif
actual

Tarif
notificat

1. Apă potabilă lei/mc. 250 300
— populaţie » . 250 300
— agenţi economici w 250 300

2. Canal 99 42 50
— populaţie 99 42 50
— agenţi economici . 99 42 50

3. Inc. centrală — gaz metan
lei/Gcal 20595 i 24700

— populaţie 99 19050 22850
— agenţi economici 9* * 30153 37150

4. înc. centrală — CLU ' 9* 74900 90150
— populaţie 74900 90150
—• agenţi economici "■*§»; - 74900 90150

Motivaţii: Majorarea preţurilor la materii prime, materiale, ener
gie electrică şi combustibil.
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