
,,Suntem b: familie for
mată din 9 membri din 
care 6 copii şcolari şi u- 
nul de 2 ani. De lucrat 
lucrez numai eu.' Pământ 
nu avem decât 220 mp. 
cât se'întinde casa şi un 
pic de grădină. Mi-am fă
cut şi eu dosar pentru a 
primi ajutor social, - dar 
mi-a fost respins".

Aşa îşi începe scrisoa 
rea Ilie Bănceanu — cetă
ţean din Teliuc. Cererea 
iui de ajutor social a fost 
respinsă pentru că depă
şeşte plafonul de venituri 
prevăzut de Legea 67/1995.

Ce venituri cumulează 
familia Bănceanu? 286 825 
de lei din salariul de la 
Uzina de preparare Te- 
liue şi 63 000 de lei alo
caţie de stat pentru cei 
" copii minori. Fantastica 
samă de 349 825 de lei 
brut se împarte la 9 guri. 
revenind u-i' fiecăruia câte 
38 869 de lei. Scădeţi de 
aici impozitul pe salariul 
capului de familie şi va 
rezulta câte 32 004 de lei 
pentru fiecare din cele 9 • 
guri de hrănit.

ÎNTÂLNIRE CU 
MINISTRUL 

AGRICULTURII ŞI 
ALIMENTAŢIEI

Aflat în judeţul nostru, 
dl. Valeriu Tabără, rai_ 
nistrul agriculturii şi ali
mentaţiei, s-a întâlnit ieri, 
la Casa de cultură din 
Deva, cu specialişti de la 
centrele agricole şi orga_ 
nismele judeţene cu profil 
agricol, cu reprezentanţi 
ai societăţilor comerciale 
agricole şi de industrie a- 
limentară, cu producători 
agricoli, precum şi cu
reprezentanţi âi mass-
media. Vom reveni cu 
detalii. (N.T.)

i UNA PEW ('
I •  — Mă urmăreşti ţ 
) pescuind de două - ore. I 
i De ce nu arunci şi tu â 
/ undiţa? )
S — N_âm răbdare! 1

Despre calitatea Legii 
67/1995, intrată1 * * in vigoare 
la l august 1995, ne-am 
spus părerea la timpul 
respectiv, constatând între 
altele că are '3—4 articole 
permisîve şi 23 sau mai 
multe restrictive. Sursa 
de finanţare indicată de

Teliucului, respingând ce
rerea de ajutor social a lui 
Iile Bănceanu? Gu nimic.

„L-aş fi ajutat din toată 
inima, spune sing. SIL 
Viu Herban — primarul 
comunei, pentru că ştiu 
cât de greu o duc, dar 
Legea nu permite. Con-

legiuitor — Parlamentul 
României — pentru aco
perirea cheltuieiilqpr oca
zionate de aplicarea ei era 
taxa de trecere a frontie
rei; până la .1 ianuarie 
1996, când unica sursă de 
finanţare a rămas bugetul 
local, buget scheletic ca 
un urs după o hibernare 
de 6 luni şi alcătuit din 
impozitele şi taxele locale 
plătite de cetăţenii unei 
comunităţi umane cum 
este comuna, oraşul sau 
municipiul, Astfel, legea 
ajutorului social devenea 
legea milei sau a pomenii 
sociale.

Cu ce a greşit primarul

şillerii abia acceptă să le 
plătim de la bugetul local 
ajutoarele celor care se - 
încadrează cu supramăsură 
în lege".

Anul trecut, consiliul lo
cal Teliuc a primit prin 
transfer cu titlu de ajutor 
social 4 49(1 000 de lei cu 
care s-a putut plăti aju
torul pe lunile septem
brie şi octombrie. Pentru 
plata pe lunile noiembrie 
şi- decembrie cu gieu gu 
putut fi convinşi consi
lierii să aprobe cheltuirea 
în acest scop de la bu
getul local suma de 
9 144 580 de lei.

„Oamenii necăjiţi, spune

■  SUBSCRIPŢIA CU
POANELOR SPRE FI
NAL. Sâmbătă şi dumi_ 
nică sunt, potrivit hotă
rârii executivului, ulti
mele zile când se mai 
poate face subscripţia cu
poanelor şi a C.G.P. pen
tru privatizarea societăţi
lor comerciale cuprinse 
ît» listă. In . continuare, 
cei ce nu şi_au exprimat 
opţiunea o mai pot face 
până la 30 aprilie a.c., 
subscriind la F.P.P. (N.T.)

■  ANSAMBLUL „GE- 
TUSÂ“ LA CARLOVAO 
Ansamblul- folcloric Ju
deţean „Getusa" va fi, 
timp de trei zile oaspe
tele locuitorilor din Car- 
lovac (Iugoslavia). Sfâr
şitul de săptămână va 
oferi astfel gazdelor spec.

tacole de ţinută, ilus
trând frumuseţea Inega
labilă a folclorului hune_ 
dorean, românesc, în ge
neral. Deplasarea în Iu
goslavia a ansamblului 
folcloric „Getusa“ este 
un răspuns Ia vizita u. 
nul ansamblu de acolo 
efectuată jn  judeţ anul 
trecut.

■  CORVINUL JOACA 
AGASA. Mai mult ca si
gur că sâmbătă numă
rul spectatorilor va creşte 
pe stadionul Corvlnul din 
Hunedoara în Întâlnirea 
sa cu Minerul Motra 
Hunedorenil, in două me
ciuri din deplasare, ia 
Gloria Reşiţa şi Gaz Me
tan Mediaş, au recuperat 
cele patru puncte minus

la adevăr! Deci, sâmbătă 
să fie cu victorie! <S.G.)

■  IN DIVIZIILE B «i 
C. Duminică la Deva şi 
Certej pasionaţii fotba
lului pot vedea la lucru 
gazdele în meciurile lor 
cu Petrolul Stoina (tocul
4) şi respectiv Petrolul 
Drăgăşani (locul 17). In 
Divizia G,. meciuri atrac
tive se vor desfăşura la 
Brad, Simeria, Ghelarl, 
Călan şi Hunedoara 
(Constructorul). (S.C.)

■  FARMACII DES
CHISE!. In Deva este 
deschisă azi şi mâine 
Farmacia „Medica" S.R.L., 
situată in strada Viole
telor, nr. 9 (cartier Mă_ 
răşti). Cel din Hune
doara se pot adresa, In 
acelaşi interval, persona
lului Farmaciei „Reme_ 
dica" S.R.L. de pe bule
vardul Dacia (Micro V), 
(E.S.)

•  Vă oferă:

Q  RAFINAMENT si
prin produsele sale: C /tL I T A T E

Vu liionirilt cremă LADY M
( ciocolata, ciocolata ca vişine, ciocolată cm cocos, ciocolată 
cu alune, cacao, cafea, bostane, cocos, vanilie)

brandy-id BROOS
TENTATIA RAFINAMENTULUI!
ORAŞTIE, ţel. 054—647572; fax 054—641942.

■  Abonamentul la ziarul 
I „Cuvântul liber"

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
1  mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
H pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
j |  a cititorilor.
fj Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
M tiparului determină şi sporirea costurilor zia- 
|  relor şi abonamentelor. Din luna mai, preţul 
}j ziarului „Cuvântul Iiber“ Deva va fi de 250 lei/

■  exemplar (zilnic in opt pagini), iar al abona
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale.

I Avantajul abonamentului este evident, de 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
faţă de cumpărarea cu bucata.
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„Patriotul naţionalei
Intr-o emisiune televi

zată pentru tineret,, un 
domn profesor afirma cu 
aplomb că noi românii 
suntem printre cele mai 
inteligente popoare, dacă 
nu cumva cel mai. Pre
supun oă numai respec
tul datorat dascălului 
i-a împiedicat pe tinerii 
de faţă, care păreau 
intr-adevăr inteligenţi, 
să-l întrebe de ce, dacă 
suntem atât de grozavi, 
ne aflăm tot pe ultimul 
loc în toate topurile eu
ropene, de la cel al spe-

* I
bile, pe celelalte le ocul- * 
tează fără scrupule. Ii i  
plice, cum observa dl. 5 
Adrian Marino, să-l ci- fi 

tu l!teze, umflându_şi pieţ
de aramă, pe Herodot 11 
„După indieni, neamul J 
tracilor este cel mai |  
mare din istorie. Ei ar I 
putea fi cel mai puternici j  
din neamurile pământu- f 
lui". . Dar trece cu grijă J 
sub tăcere urmarea opl- I 
niei aceluiaşi Herodot! 2 
„Dar unirea lor e cit ne- I 
putinţă şi nu-i chip sfl J 
se înfăptuiască, de-aceea |
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Legea pomenii sociale se răzbunâ, dar nu pe cine trebuie

jA ls i. [PŞ-ŢŢ* I

cu părere de rău prima
rul, nu ştiu că eu nu pot 
cheltui bani din bugetul 
local oricum. Consilierii 
sunt cei care hotărăsc şi 
ei doresc ca din bugetul 
local să se facă gospodă
rirea comunei nu să fia 
susţinute programele so
ciale ale guvernului".

Aşa stau lucrurile la o 
comună şi nu dintre cele 
cu veniturile locale cele 
mai mici. La nivelul unui 
{municipiu ca Hunedoara 
sau ca Deva lucrurile sunt 
mult itiai complicate. •

Pe masa de lucru a 
doamnelor Rozalia Moraru 
şi Ana Maria Bogătan, 
inspectori cu probleme de ; 
asistenţă socială la Consi
liul local Hunedoara.' stau, 
în faţa fiecăreia, teancuri 
de corespondenţă de câte 
100—150 de scrisori. „Şi 
asta, spune dna Moraru. 
nu este nici jumătate din 
corespondenţa pe care o 
purtăm zilnic cu petenţii 
sau beneficiarii de ajutor 
social. Când se „naşte11 

ION CI0CLEI

(Continuare ta pag. a 24)

ranţel de viaţă până la 
cel al numărului de 
cărţi la suflet de om ? 
Păguboasă mentalitate a- 
ceasta, care le inculcă 
tinerilor (şi nu numai lor) 
ldeea că ar face parte 
dintr-un fel de popor a- 
les şi că în lume ar exista 
popoare (mai) deştepte 
şl popoare (mai) tâmpite. 
Ea n-are nimic de-a face 
cu patriotismul şi nici 
cu inteligenţa  ̂ Xenofobă 
şl retrogradă, a fost cul
tivată până la fanatism 
de Hitler şi preluată a- 
poi de naţionai-comunism 
Iar după pieirea revolu
ţionarului de profesie, e 
vânturată acum de patrL 
otul de profesie.

Acesta, caragialeanui 
„patriot naţionale", nu 
vrea să ştie de alţii. F. 
autarhic şi infatuat: „Nu 
voi, stimabile, să ştiu 
de Europa dumitale, eu 
voi să ştia de România 
mea şi numai de Româ
nia!" El nu acceptă de
cât adevărurile convena-

sunt ei slabi", ŞJ încă * 
„La ei trândăvia este aş |  
lucru foarte ales, in vre- J 
me cc munca câmpului. |  
îndeletnicirea cea mai I 
umilitoare“. îi place să-ti 
citeze toate numele ro
mânilor de notorietate^ 
universală. Dar trece subF 
tăcere adevărul că toţi? 
aceştia nu s-au putut reâA 
liza decât în Occident. L 
Desigur, e o nerozie săj* 
apelezi la Herodot pen-j 
tru a-ţi argumenta opi- [ 
niile politice din pragul f 
mileniului trei. Dar „pa-i 
triotul naţionale" e opac* 
la observaţiile de bunA 
simţ şi, în loc să ia a-|( 
minte la ce fac azi alţii fi 
de trăiesc mai bine, pre-f 
feră recursul perpetuu laf 
strămoşi. La Eminescu cui 
predilecţie. Deşi . acesta! 
avertizase fără echivoc:! 
„Dar lăsaţi măcar - stră-L 
moşii ca să doarmă-n, 1

RADU CIOBANU

(Continuare in pag. a 2-a) {
- .mmm mmm o .mmm o

j Ora oficialâ da varâ
lunii), pe întreg teritoriul; 4 
României intră în vigoare,, 
ora oficială de Vară. Ast
fel, ora zero va deveni 
ora t  a zilei de 31 mar_ 
tic. Acele ceasornicului | 
vor fi date înainte cu o 5 
oră. Programele de iu 5 
cru în unităţile economice “j 
şl sociale, orarele maga- j 

I Începând cu 31 martie zinelor comerciale ete. I 
j  a.c. (ultima duminică a rămân neschimbate. . j

H e l i c U ă t i  d t  J l a ş t i

Doriţi să vă felicitaţi rudele, prietenii» colegii, 
colectivul de salariaţi, partenerii de afaceri, ca prţg 
lejul Sfintelor Sărbători de Paşti?

Ziarul „Cuvântul liber" vă pune la dispoziţie Co~_ 
Ioanele sale la costuri accesibile. Vă aşteptăm anon~ 
ţările direct la redacţie; prin fax ori prin poştă.

De asemenea, la chioşcurile noastre de ziare din 
Deva, Hunedoara şi Orăştie, găsiţi cele mai frumoase 
şi mai Ieftine felicitări adecvate Sărbătorilor do Paşti.

»—*—*—*—*—*—*_*—*. *—*—*—*—*—■*_*—*—*_* -

^ 4 ^ Aut. C.N.V.M. nr. 168 
din 22. IX. 1995

I FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
|  DE AFACERI |
ţ Valoarea certificatelor de investitor ini. 
ţ săptămâna 30 martie — 5 aprilie 1996» f
|  Tip A — 788 000 lei; Tip B — 197 000 £
t Iei; Tip G — 98 500 lei. 4t
ţ Creşterea în anul 1995 — 120 la sută. 4]
! FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE l
1 ŞI PENSII I
: Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine 1 *
t DEVA, tel.-fax 230558: HUNEDOARA —4 
î  711430; PETROŞANI — 545302; ORAŞTIE —4 
î 642090; BRAD — A. Iancu, 21/43 parter; SI-4 
t MERIA — A. Iancu, bl. 6 parter. 4
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P R E M I E R E A  O L I M P I C I L O R
LA LIMBI ROMANICE AU PREMIAT SI 

AMBASADELE
A căzut cortina şi peste Nici ambasadele Spa_ 

olimpiada naţională de niei şi Italiei nu s-au 
limbi romanice. Premie .lăsat mai prejos In răs_ 
rea s-a desfăşurat tot Ia plutirea câştigătorilor, pe 
Cbsa de Cultură% Deva lângă cărţi şi alte o- 
Din păcate cu o intâr- biecte oferind burse de 
ziere de 3 ore, ceea studii, DL Fabrizio Iu_ 
ce i_a nemulţumit, pe serra, ataşatul italian, a 
olimp.id, mulţi riscând anunţat că Tatiana Bul- 
sâ nu mai prindă trenul b°ăcâ şi Elena Ristea 

Premii au fost multe beneficiară de câte o 
şi variate, câştigătorii fi- bur*ă de «tudii de o lună 
ind răsplătiţi atât de tn Italia. Ulterior ţi dL 
ambasade cât şl de Ml- Francisco Martinez, ata_ 
nisterul învăţământului 5atul spaniol, a precizat 
|co plicuri cu bani). De că elevul cu nota cea 
ia Ambasada Franţei mai mare la limba sptu 
au fost prezenţi dna «ii«ă va beneficia de o 
Jeannine Manzanares şj pregătire ta Spania, 
d l  Robert FollmL ulti- Câştigători de premii 

venit special pentru Şi menţiuni au ..."«şt A 
mmânarea premiilor. De- _la , ?potoa

OLIMPIADA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
CA „ÎNTÂLNIRE A UNOR LUMI POSIBILE"

Invocând cuvintele dlui unile obişnuite, şi dis- 
acad. prof. univ. dr. A-
lexandru Boboc, preşe_ 
dinte al comisiei centrale cial de creativitate 
a olimpiadei, consem- partea preşedintelui 
năm finalul acesteia, o.

tincţii speciale: •  la 
Fiterofie -» premiul spt- 

din 
co

misiei (obţinut de Ele„
d a ta  cu  în m â n a re a  n u . M a rtm a  F lo r in a  d in  
m e ro a se lo r p re m ii ş i m e n - ^  j  u n  p re m iu  sp fi.

ţi_uni c â ş tig ă to r ilo r, tes£ r  c ia l d in  p a rte a  C o m ă » .

728 marttet * “* loCal **"• P6ntrU(28 m a rn e ) la  C asa d e  «ea m a i o r ig in a lă  lu c ra re
c u ltu ră  d in  D eva . A u  fo s t d e  M }h a t N ra m _

*̂ e J a}^  re p re z e n ta n ţi a i ţ u  ţ jin  A ra d , ca re  a  o b -
g a z d e lo r ş i m e m b ri a l ţ in t«  p re m iu l 1 a !

r i  COrfcnrSUluL A u  fo s t ş i 
“““t»™» speciale acor- 

aeeastă e d iţie  *  o iim p îa - de fa c u ltă ţile  de

. : 3 a y P L y * .  de *Ş - filo z o fie  a le  U n iv e rs ită ,

-tinătorii premiilor î. 4 facultativă de la limba

teptat, „a -prRejuit © mal 
bună cunoaştere a poteri
ţialului creator al tine
rilor" şi, pe de altă par-

elevi ta clase terminale. frar*cf ă* ace,asta «-* 
vor vizita Franţa fn pe- pentru cîasamen-
rioada 1-12 iulie. Dna Ir>edită * *»*
Manzanares mărturisea ?s participarea tmor e_ 
că este a treia oară la 
Deva şi va reveni pentru

din Chişinâu, care 
pe lângă premiile de la 
o asociaţie franceză as

ziua D-ancofoniei. Apre- obţinut 150 « a  ie  
cia că subiectele au fost lei din partea judeţului 
dificile, corectarea exi. Cta). f>e asemenea, ne» 
gentş iar că departajarea obişnuită a fost şi pre_ 
tatre premii şi menţhmi 2enyţa elevei din clasa a 
*-* fâcut cu diferenţe de vilf-a Raluca Vârlan, 
o^eva sutimi De aseme. ^  legal n_a jmtut fl
nea, spunea că organiza- inclusă între premianţi, 
tm  olimpiadei a fost ex_ dar căreia pentru meri- 
«toată. Una dintre câs- tele sale I s_a atribuit 
Ugâtoril sejurului fa premiul de 100 de mit 
Franţa, lasmina Dârtu. de lei şi diploma de 
riasa a XII-a, din Vatra onoare a Primăriei Deva. 
Dornei, considera că n-a
fost greu. VIORICA ROMAN

ţilor din Bucureşti, Cluj- 
Napoca, Timişoara şi Iaşi; 
Ş la Economi0. primii

te, s_a desprins cea mal
im|x>rtantă concluzie : |f  d® €ăife ^
„perpetuarea şl în dome-
nlul favăţământului a Raţional ,
spiritului olirapismului*. Cercetare Economică al 
In numele tuturor par- Academiei Române tor 
ticipanţilor, dl. prof u . I — Comelius Moţa din 
niv. Mfaafl Năzdrăvan. Craiqva); * la Logică 
(preşedinte executiv al premiile aU fost substan- 
comislei) mulţumea gaz- tiale, Asodaţla de Lo_ 
delor pentru eforturile Eică din România iuţdi- 
făcute înaintea şi p» mcntflnd toate premiile 
parcursul, celor cinci şi menţiunile cu diferite 
zile, spre a asigura • o obiecte şi sume de bani 
cât mai bună şi reuşită Câştigători: cl. a IX-a — 
organizare a acestui con- Florin Safta (Curtea de 
curs. Argeş), cl. a XlII.a

La toate cele 3 diseL Cecilia Vincze (Deva), 
pline s-au acordat, pe
lângă premiile $1 iftenţi- 6 . BfRLA

*%< , «• : vo  ̂ .

-• -
J& ti  ^  „ '
> -L f.;

S5 vor vedea Franţa (de Ja stânga la. dreapta): 
lasmina Dârtu, Roman Faşca şi Mihaela Mânuţa.

Foto; FAVEL ’lJStA.

FerkiţH câştigători ai premiului I fa Olimpia
dele de FHoaofia ţi de Logici: Mihai Neamţu (A- 
rad) ^  Fiorin Safta ţCnrfaa de Argeş).

Fofe): PAVEL LAZA

lupi pomenii sociale se răzbună, dar nu pe cine trebuie
{Urmare dte pag. i)

un' pat  nou, sau «And sa 
schimbă datele unui dosar 
trebuie să facem cercetări 
pe teren . După aceea ur
mează coreşpondenţa. Foar
te tnulte probleme avem 
cu familiile dezorganizate. 
Prin declaraţiile pa pro
prie răspundere, soţiile 
din asemenea familii au 
Indus In eroare, că nu mai 
trăiesc cu soţii In aceeaşi 
familie. In asemenea ca
zuri e nevoie de hotărâ
rea judecătoriei pentru 
stabilirea domiciliului. Altă 
corespondenţă, alţi bani
cheltuiţi Numai comisio
nul pe care-1 plătim poştei 
pentru a duce banii acasă 
la beneficiari (aşa se pro
cedează la Hunedoara — 
n.n.) cheltuim lunar 3 
milioane de lei“.

La Hunedoara, plata
ajutorului social se face
eu restanţă de 2—3 luni 
Mai sunt restanţe şi de 
anul trecut. Cuantumul a- 
j uterului social pentru 
«rele peste 1900 de dosare 
tn plată, cu peste 4000
de persoane, se cifrează

la circa 100 de milioane 
de lei Pentru anul trecut, 
pe hmiîe septembrie, oc
tombrie, noiembrie s-au 
primit din transfer eu a- 
cest titlu 223 de milioane 
de lei. Diferenţa *-a su
portat de la bugetul lo
cal, iar pe hăte dreimbrie 
ajutorul s-a plătit tn to
talitate de la bugetul lo
cal. '

Ce lege este acrea care 
nu are o susţinere finan
ciarii clară, ce guvern este 
acela cârd a promovat-o 
ca iniţiativă legislativă, ce 
parlament este acela care 
a adoptat o asemenea 
lege a amăgirii unui popor 
Bărăcit până dincolo de 
limitele suportabilului?

La Deva, ziua de 2i mar
tie era zi de plată a aju
torului social pentru cei ai 
căror nume începe cu li
terele A şi B. Nu o plată 
curentă, ci una cu res
tanţă. Lume la uşă ca 
la.;, pomană.

Ca o culme a bulibăşelil 
pe care a născut-o aplica
rea acestei legi, în anti. 
camera primarului o în
tâlnim pe soţia lui Ştefan

Ciealo, dirţ Pricaz. comuna 
Ttadaş. £  şomeră ca şl 
soţul şi sunt 5 membri In 
familie. Dosarul de ajute# 
social i-a fort respins bir 
cineva «**. de Stt consiliul 
local Turdaş spune • -  fe 
îndemnat-o că, dacă Vrea 
să-i fie aprobat dosarul, 
să meargă la .Deva să-l 
caute pe un oarecare domn 
B.„ Sunt şi oameni care 
se distrează pe seama dis
perării altora...

La Deva sunt tn plată 
1061 de dosare. In 303 
dintre acestea beneficiarii 
trebuiau să aducă Se la 
şomaj adeverinţe actuali
zate. Unul dintre „cazuri" 
este Ştefan Breicâ. Are 29 
de ani. doi copii cu pri
ma soţie şi unul cu cea 
de a doua... „Are ceva cu 
capul", zice, şi nu-1 anga
jează nimeni.

„In fiecare lună — spu
ne dna Maria Plrvu — şe
ful biroului autoritate tu
telară şi protecţie socială 
al consiliului local — vine 
la noi să-l devansăm plata 
ajutorului social, dar, deşi 
i-am comunicat în scris, 
el abia astăzi, când se fâe

plăţi a adus adeverinţa 
reactualizată de la şo
maj".

Să mai arătăm că şi la 
Deva consecinţele apBcă- 
rii Legii 67/1995 «U rămas 
anul trecut in majoritate 
şi in anul acesta ta tota
litate pe umerii debilului 
buget local? Ar însemna 
să ne repetăm. Legea po
menii sociale se răzbună; 
dar nu pe cine trebuie.

Privesc din poarta con_ 
eiliului către crâşmele de 
vizavi, li Urmăresc pe cei 
care ies din consiliu cu 
banii de ajutor social, 
doar voi surprinde unul — 
doi care se proţăpesc di
rect în crâşmă. N-am spor. 
Cri care ies pe uşă 
au feţe triste chiar dacă 
sunt mat tuciurii, O iau 
glonţ către o destinaţie 
care poate să fie casa lor. 
unde fi aşteaptă cine 
ştie câte guri înfo
metate. Pe lângă mine 
trece o limuzină Mercedes 
cu indicativul de circula
ţie SEN. Are «naţiunea 
bani de cheltuit pentru 
aleşii săi; numai pentru 
dezmoşteniţi ffu are.

„Patriotul naţionale"
(Urmare die pag. I)

colb de croaici;/Din tre
cutul de mărire v-ar privi 
cel ntrit ironici. „Ver
suri care conţin faşă 
unul dintre acele ade
văruri inconvenabile pe 
care el preferii să le trea
că tub tăcere. Fiindcă 
„patriotul naţionale" işi 
exercită spiritul critic 
nuntai când e vorba de 
«dtii. Când e vorba de 
«oi, spiritul său critic 
devine subit retraetiL iar 
«I Însuşi manifestă o 
susceptibilitate aparte: 
să nu-1 atingi cu o floare. 
Ii atragi atenţia că e 
descheiat înir.un loc 
delicat, zice că ai ceva 
rit ri, că-1 „denigrezi". 
Dacă observi că, de la 
Nădlac la Atlantic, fie
care petic de pământ e 
desăvârşit lucrat, că dru
murile sunt neverosimil 
de netede ■ Iar trenurile 
punctuale şi curate, iţi 
atribuie teribila vină de 
pe vremea terorii lui Dej, 
de „ploconire In faţa
Occidentului". Şi se în
treabă justiţiar, arătân-

du-te cu degetul, cine 
ÎI plăteşte? Păi cine să 
te plătească, „agenturili". 
vezi bine. Oculta ludeo- 
masonică. Ungurii 

Cred că cea mai con
cisă şi mai exactă defi
niţie care s-a dat patrio
tului e aceea a d-lui 
Andrei Pleşu: „Patriot e 
acel om care aduce ser
virii patriei rele”. Când 
erai» mic, mama m-a 
învăţat ca, In fiecare sea
ră, înainte de a adormi, 
să-mi răspund la între
barea ce faptă bună am 
făcut in ziua aceea. Poate 
n-ar fi rău, poate ar fi 
terapeutic, benefic pen
tru mentalitatea noastră 
deformată de totalitarism, 
ea acum, după ce am 
ajuns mări şi patrioţi, 
să ne întrebăm iii fiecare 
seară, ce serviciu am a- 
dus patriei în ziua care 
a trecut. Am ajunge ast
fel la o mai corectă e- 
valuare a ceea ce e  au
tentic patriotism faţă de 
ceea ce nu-i decât gău
noasă demagogie, expri
mată în jargonul naţio
nalismului primitiv.

».

i (aflăm de la politieT
AMENZI LA LEGEA 61 bastian

Cu ocazia unei acţiuni 
fa oraşul Petrila au fost 
depistaţi şi amendaţi pen
tru încălcarea Legii nr. 
61 /1991 Iorga Costel, 
Dioane Mihai şi Dajic 
Lucian, in vârstă de 18 
ahi, cu domiciliul în lo
calitate. Motivul sancţi
unii 0  reprezintă deran
jarea orelor de curs de 
la Liceul Industrial Fe- 
trîla, precum şi aoostarea 
eterilor ta scopul depo
sedării de bani.

HOŢII DE CABLU
Cornea Cornel şi Feder 

Daniel Ionel, din Sălaşu 
de Sus, au sustras de pe 
stâlpi 720 m de cablu 
de aluminiu aparţinând 
Filialei Electrocentrale 
Haţeg, după ce în prea
labil au distrus doi stâlpi 
de beton. Valoarea pre
judiciului este de 3,1 
milioane de lei.

ATAC BARBAR ÎN 
NOAPTE

In noaptea de 22/23 
martie a.c., Oros Covacs, 
Stanoiev Alexandru, Mun
tean Marius, Barizele Sc-

din Petroşani, f  
Maidrean Csaba din Vul- * 
can, Stoenescu Vasile 1 
din Bustuchini, judeţul [ 
Gorj, au pătruns în curtea» 
cetăţeanului Uluearu ̂  
Cristian, din Petroşani, I 
pe care l-au lovit cuf
lanţuri şi bâte. Ih urma 7 
agresiunii barbare, . vie- V 
tima a fost internată în; 
Spitalul municipal Pe-1 
troşani, cu diagnosticul I 
„traumatism cranioce- f 
rebral acut închis, poli. ? 
traumatisme". i

Autorii agresiunii au i
fost reţinuţi pentru cer- j, 
cetări. v

r*
lPREJUDICIU

RECUPERAT PARŢIAL * 
La Lupeni a fost iden- 1 

tificat şi reţimit Andreas i 
Minei, cp re s-a dovedit | 
a fi autorul unui furt* 
prin spargerea unei ma-f 
şini săvârşit In noaptea*
de 19/20 august 1995, peLtraza oraşului Vulcan. Pre- * 
judiciuL de peste 900 0001 
de lei, a fost recuperat* 
parţial. f

L
Rubrică realizată 1 

cu sprijinul <
I.J.P. HUNEDOARA (

S*. • • ■ *
A— * —■*— ăr— A—* —*

S.C. REMPES S A-
Cu sediul în Deva, str. C,A. Rosetti, nf. 5.

Iniţiază constituirea asociaţiei salariaţilor 
şi membrilor conducerii societăţii pentru do
bândirea de acţiuni în conformitate cu preve
derile Legii nr. 77/1994, în scopul privatizării. 

Pot face parte din asociaţie: 
a) salariaţii societăţii cu contract de muncă 

încheiat pe durată nedeterminată;
; b) membrii echipei manageriale;

e) foştii salariaţi care att lucrat minimum 
un an în societate şi nu U s-a desfăcut contrac- 
tul de munca din motive imputabile;

d) pensionarii cu ultimul loc de muncă în 
societate.

Relaţii suplimentare la tel, 054/621273, iot. 
105. (6308104)
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GRIJA FATA DE OM — O LOZINCA ?

I

Intr-o rf măi rece, 
aşa cum au fost multe şi 
în acest început de „pri
măvară" aiş păşit tn 0 - 
flciul poştal din Gheîari 
unde am avut plăcerea 
să cunoaştem câte ceva 
despre munca spornică 
făcută cu hărnicie, con
ştiinciozitate şi abnegaţie 

pentru profesia lor, a patru 
femei şi un bărbat, care 
deservesc o comună mare, 
ce se întinde pe o rază 
de mulţi kilometri, cu 
teren numai în pantă. 
Dna Elena Busuioc, di
riginte, şi oficianta Şma- 
randa Ungurean» ne-au 
vorbit despre munca ce 
o fac aici de muiţi ani, 
pusă in slujba tuturor 
cetăţenilor din Gbelarl şi 
cătunul Mănăstire. Ti
neri sau oameni mai 
în vârstă, îndeosebi pen
sionarii, îi aşteaptă a- 
proape în fiecare să pe 
ori trei factori poştali să 
ie . aducă bucuria " unei 
veşti de ia copiii plecaţi 
la alte şcoli sau facul
tăţi, tn armată sau ti
neri ce s-au căsătorit în 
alte locuri decât cele 
nataie. D<acâ diriginta 
oficiului şl oficianta tre
buie să-şi desfăşoare 
activitatea la sediu, cei 
trei factori poştali — 
Gheorghe Şeicaru, Ma- 
rioara Cârligeanu şi Flo
rentina Lobonţîu, Ime
diat după cartarea pre
sei pornesc fiecare pe 
străzile, uliţele şi la case
le cele mai îndepărtate, 
până in cătunul Mănăsti
re, cale de 8—9 km. 
După cum ne relata dna

Busuioc, liderul celor 
„trei" este dl Gheorghe 
Şeicaru, ce duce zilnic 
tolba cu scrisori, man
date şl tn jur de 100 de 
ziare „Cuvânta! liber" şi 
alte publicaţii, la aba*, 
naţif din Poiana, Meriz. 
„Calea lată". Ghioceilor, 
Trandafirilor, unde lo
cuiesc intre 1200—1300 de

suflete, apoi dna Mari. 
oara Cârligeanu, cu a- 
proape 90 ăe ziare „Cu
vântul liber”’ unde o 
aşteaptă abonaţii de pe 
străzile Unirii, Muncii, 
Minerului, „Muchia Plă- 
clnţli" şi na In ultimul 
rând dna Florentina 
Lobonţki, ce străbate şi 
dumneaei o cale lungă 
până In cătunul Mă
năstire dar şi unele lo
curi din Gbelari.

Am avut norocul să-l 
întâlnim chiar pe Gheor- 
ghe Şeicaru, un bărbat 
cu mers vioi, deschis la 
suflet şi la vorbă, care 
este foarte bine cunoscut

de locuitorii Ghriarlu- 
lui, dându-ţi bineţe la 
tot pasul. „De 33 de ani 
duc poşta şi ziarele ia 
•nuda oamenilor. Mai 
âiş vreo dat ani şi mă 
pensionez. Cu toate că am 
Iupt sute şl sute de în
călţăminte pe străzi sau 
poteci şl habar n-am 
cftţi kilometri am „par
curs", parcă- tot încerc 
un sentiment de triste
ţe  Am îndrăgit munca 
aste care o fac de 
atâţia ard—". De 1» 
dumnealui ţi dna dirigui
tă am aliat că in Gbe
lari „Cuvântul liberi* 
are 224 abonamente, că 
din presa centrală -te. 
ţră" Adevărul — 17,
România liberă — 2. şi 
Gazeta Sporturilor — 4. 
Şi din ceea ce le piitce 
mal mult sau mai puţin 
Am reţinut că abonaţii 
vor să . citească despre 
lucruri şi fapte bune ce se 
Întâmplă In judeţ sau in 
ţară, doresc să audă şi 
să lectureze ci ţara 
noastră tel revine din 
marasmul fn care se află, 
M ie repugnă faptele 
rele. hoţia, criminalita
tea, apariţia mafiei, de
magogia politică, corup- 
tia care a cuprins până 
şi pg unii aflaţi la pu
tere. e şi normal aă 
gândeaseă aşă, gând 
marea majoritate a abo
naţilor la ziare au fost 
şi sunt truditori în mută, 
metalurgie sau pe ogor, 
oameni ce întreaga via
ţă au muncit şi au 
trăit ia cinste şi omenie.

SABCNf CEBBU

Trăim, indiferent de 
voinţa noăstrâ, Intr-o lu
me plină de stres şi fac* 
toci nocivi, Intr-o lume 
kt care ţie zbatem pen
tru a face feţi greută
ţilor ’şl nevoilor zilnice. 
Cele mai vitregite sunt 
persoanele de vârsta a 
treia, preocupate de re
cuperarea sănătăţii, pier
dută tn foarte mare 
parte ea armare a efor
turilor fizice ţi intelec
tuale desfăşurate de-a 
lungul anilor în folosul 
societăţii

Ase se explică faptul 
cft dispensarele de cartier 
simt zilnic suprasolici
tate. In cele ce urmează 
aş vrea să prezint un 
aspect care a impresionat 
pe cri prezenţi hi di
mineaţa zilei de 12 
mattie a.c„ la Dispensâ
nd nr. 1 din Deva. tn 
sala de aşteptare — pa
cienţi de toafa vârstele, 
majoritatea de vârsta a 
treia. O doamnă de 04 
de ani se simţea tot mal 
rău, Iar cei prezenţi aa 
înţeles şi au invitat-o să 
între In cabinetul me- 

.dicaL De serviciu eră 
dna dr. Jeana Stânca. 
Bolnava a trebuit să stea 
mai mult In cabinet şl pro
babil câ lipsa de. aer 
proaspăt a determinat mu
tarea ei în camera de 
tratamenţe pentru a 1 se 
fere ţc-gatt o\  Injecţie. 
Dnpâ 2—3 minute, un 
strigăt şt bolnava car
diacă s_a prăbuşit în 
inconştienţă: Am asistat 
eu ţoţtt, câteva inomen- 
te. la o agitaţie febrilă 
din partea personalului

feedical în sprijinul celei 
in suferinţă. între timp, 
pacienta a fost scoasă în 
hol, aproape de uşa de la 
intrare, pentru a primi 
aer. Doctoriţa uza de tot 
re avea la dispoziţie 
pentru a salva bolnava, 
După a doua injecţie, 
şl-a mal revenit, între 
timp, s-a sunat după sal
vare. care a sosit după 
|t» minute şi care, în loc 
să parcheze în faţa dis
pensarului, a parcat In 
spate, ceea ce a mai în
târziat drumul spre. ..spi
tal.

>• Oricâtă . experienţă, şl 
pricepere ar avea un me
dic ţi un cadru auxiliar, 
fără o dotare corespun. 
zătoaro din punct de w4- 
de» material şi tehnic, 
nu poate face faţă in toa
te cazurile. Ia asemenea 
situaţii, cei care au de 
suferit n in t. tot bolnavii 
— şl mai alea cel vârstnici 
In emul de faţă. deşi 
t-a cerut in mai multe 
rânduri dotarea eu un tub 
de oxigen, nici în pete 
zent nu s-a făcut nimic. 
Nici condiţiile din cabi_ 
iţet nu sunt corespunză
toare : nu este suficientă 
lumină şi deci becurile 
trebuie să ardă încontinuu, 
pereţii sunt plini de igra- 
de.

Medicamentele se scum
pesc de la o zi la alta, 
multe din ele sunt ex
ceptate de la subvenţii, 
Personalul redus de la 
dispensar face ca bolna
vul să aştepte uneori ore 
întregi la rând. Se vor
beşte mult despre dreptu- 
filo omului — şi se dau

r te te  •  •  •  •  mmm mm m m *•

tot felul de nuanţe .a- 
cesiei idei —, dar în rea
litate se manifestă o tot 
BSal slabă grijă faţă de 
nm. (loan Careul ea — 
pensionar).

V. S. Propun ca marii 
agenţi economici din mu* 
nicipiu să asigure câta 
un tub de oxigen la fie
care «ircă de cartier, sm-Şt 
a veni în ajutorul boU 
navîlor.

POŞTA |

RUBRICII %
•  ADAM FOCŞA, Ho- 

». str.

•  • • * #  * • * • ♦ • *  m * • * •

Poate aude şi miirfstni! UI

Cu toate demersurile fă
cute tir mod repetat, in
clusiv la Direcţia " de 
Telecomunicaţii Hunedoa
ra—Deva, de câţiva aed 
de zile fiu »-a mişcat mai 
nimic te privinţa extin
derii numărului de abo
naţi şi îmbunătăţirii pres
taţiilor In acest domeniu 
în comuna Geoagiu. Dis
cutând despre această 
problemă te primărie, cu 
unii actuali sau poten
ţiali abonaţi, ten aflat 
că o centrală telefonică a 
fost adusă aici de câţi
va ani. fesă ea n_a fost 
pusă în funcţiune deoa
rece se spline că» pro-ş 
babti, n-ar fi compatibilă 
sau n-ar prezenta sigu
ranţă te exploatare te 
«sandiţate trecerii pe 
AI.CATEL.

Ceea ce mal greu se 
poate înţelege este faptul 
că pentru centrala res
pectivă s-a , găsit şi s-a 
închiriat, de la cooperaţie, 
spaţiu pentru instalarea 
centralei, pOătindu-se e- 
vident şi chiria de ri
goare, fără că acesta să 
fie utilizat in vreun fel. 
Se pune atunci întreba
rea : dacă centrala re
dusă nu corespunde sco
pului, de ce nu se aduce 
una care să fie func

ţionabilă? Gura asupra 
termenului când se va 
produce o schimbare in

giu planează încă incer
titudinea, oamenii locului 
speră ca solicitarea lor s i 
ajungă şi la urechile «Sui 
ministru, ea»  poate se 
v* indura s i  pună şl 
comuna Geoagiu pe picior 
d» egalitate sub acest 
aspeeţ cu satul Roşeanî, 
unde s-a instalat o astfel 
de centrală modernă. 
<N. T.J.

, Pomii fructiferi sont 
atacaţi de un număr mare 
de dăunători ea :. viermele 
merelor, prunelor, omida 
ţjăroasă a dudului, fîo- 
Wtele cu abdomen auriu, 
Inelarul, moliile frunzelor, 
păduchele ţestos al mă
rului, prunului, puri cele 
melifer, păduchele din 
San-Jose, păduchele 1&- 
nos, păianjenul, gărgăriţa 
florilor de măr, afide. Toa
te aceste insecte dăună
toare iernează sub formă de 
ou, larvă, pupă sau adult 
pe sau te crăpăturile 
scoarţei pomilor şi chiar 
în cuiburile mătăsoase 
atârnate de ramuri.

Ţinând cont de rezervă 
biologică a acestor dău-

. Sediul Primăriei şi Consiliului local 
renovai

Bretea Română a fost recent 
Foto: PA VEL LAZA

T R A T A M E N T E L E  L A  P O M I
nători sunt absolut ne
cesare tratamentele de iar
nă la pomi. Pe acest 
considerent, Guvernul Ro
mâniei, prin Ordinul nr. 
27/ÎS mai 1995., a decis 
livrarea pesticiaelor pen
tru aceste tratamente |n 
nţod gratuit, prin centrele 
de protecţia plantelor, in
diferent de tipul de pro
prietate, la toţi deţinăto
rii de pomi, unde se pot 
obţine, de asemenea, gra
tuit orice fel de relaţii 

Produsele recomandate 
la tratament sunt: Oleo- 
carbetox 3 la sută; Oieo_

calux 1,5 ia suta sau 
US1 — 1,5—2 la sută. 
Tratamentele se execută 
pe vreme bună, fără; vânt, 
când pomii sunt uscaţi, de 
preferat Ia peste 6 grade 
C, până la dezmugurit.

La speciile de sâmburoa- 
se (prun, cireş, vişin, cais) 
se execută un singur tra
tament. La măr şi păr se 
execută două tratamente 
ia interval de circa 30 de 
zile. Pentru tratamentul 
I recomandăm folosirea 
produselor Oleoearbetox 3 
ia sută sau Oleocalux 1,5 
la sută, până cel târziu

pu o lună de zile înainte 
de dezmugurit, iar trata
mentul II cu US 1 — 1,5 
la sută plus Turdoeuprol 
0,15 la sută se aplică la 
apariţia primelor frunzu
liţe, când se protejează şi 
împotriva rapănului.

Pe lângă tratamentele 
chimice trebuie luate şi o 
serie de măsuri de igienă 
culturală, cum ar fi 
răzuirea scoarţei cu o 
perie de sârmă, arătura 
sub coroana pomilor, 
tăierea şi arderea cui
burilor de dăunători.

în afară de reducerea

Mihai Vi
teazul, nr, l ^  t e
lt. De la Inspectoratul 
Teritorial de Stat pentru 
Handicapaţi Hunedoara— 
Deva ara aflat că s-ş 
luat măsura distribuirii, 
deocamdată, doar a câta 
2 bilete dg transport gra
tuit pe CFR fiecărei 
persoane îndreptăţite, în
trucât tui au suficiente 
bilete. Este corect ■ ca 
toţi «ei c* trebui* să 
primească aceste bifate să 
poată beneficia măcar da 
câte două. Urmează să 
primiţi diferenţa atât dv. 
cât şi ceilalţi pe mă
sură ce biletele vor intra 
te posesia inspectoratului»

o MATHIAS FRIDKIC 
GUNTHEB, Hunedoara.
Dosarul dlui Mathias 
Fridric Gunther nu a fost 
pus in plată deoarece 4 
fost trimis la reexperti- 
zare» meseria pa care-o 
practică nefiind ‘compati
bilă cu surea d* nevă- 
zător. (Asociaţia Nevă- 
zătorSor dltt România, Fi*- 
liafcr Interjudeţeană Alba 
—.... Hunedoara), n ■ -

re PETRU STENCOANE, 
pensionar, Simeria. Nu 
punem la îndoială cinstea  ̂
buna educaţie pe care aţi 
primit-o de la părinţi şl 
nici faptul că sunteţi cu
noscut ca un om onest* 
„care n-4 făcut rău ni.» 
mănui. că v-aţi ajutat 
moral şl., maţerial şetne- 
niit* — după. cum h* 
scrieţi. Ziarul nu poat® 
însă găzdui, «teta e* 
cereţi, toate amănuntele 
legate de relaţiile, dv. ca 
nepoţii NU avem nimic 
împotrivă dacă vă adre
saţi altul ziar sau chiar 
instanţei pentru a vă re
zolva problemele eu o- 
bligaţia de întreţinere a 
acefara pe care susţineţi' 
că i-aţi ajutat.

populaţiei de dăunători 
tratamentele de iarnă e- 
fectuăte corect şi la timp 
contribuie la reducerea 
impactului asupra specii
lor de insecte folositoare 
(entomofagi) cât ş i  la re» 
ducerea poluării mediu
lui. Reducând rezerva bio
logică a insectelor dău
nătoare In mod direct se 
reduce numărul de trata
mente în perioada de ve
getaţie, creându-se condi
ţii penţru obţinerea -unor 
cantităţi sporite de fructe 
de bună calitate.

IU L IA N  A M A RIA N, 
bio log  principal 

Ia Inspectoratu l ju d eţean  
pentru  protecţia  p la n te lo r  

n PVa
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N I C H I T A . . .
In aceste zile NICHITA STANESGU ar fi 

împlinit 63 de ani.
In loc de orice evocare „preţioasă"', să-l 

lăsăm pe Nichita să ne vorbească :

„Cuvintele fiind umbra structurii materiei, cău
tăm întruna sursa ce a iluminat materia ca să 
lase o umbră atât de majestuoasă. Tendinţa către! 
această sursă retrage uneori cuvintele prin materie* 
distrugând materia, către sursa iniţială. Traversa
rea cuvintelor prin materie nu mai ţine de ma
terie, ea s-ar putea numi chiar POEZIA.

Dacă materia are timp, cuvântul are eternitate, 
dacă materia este simultană numai cu secunda, 
cuvântul este simultan cu orice, oricând. Umbra 
vieţii mele sunt cuvintele mele. Eu sunt simultan cu 
propria mea secundă, cuvintele mele sunt simultane 
cu orice, oricând. Singura proprietate este aceea 
de a avea spirit A avea materie e risipă. Dure
rea ţi sentimentul tragicului apar nu atunci când 
materia sfâşie materia, ci numai atunci când

•  • •

cuvântul sfâşie cuvântul, 
necuvintelor".

lăsând în tenebre dâra

Şi:

„Mi-e dor să pot 
di nu-mi mai fie 
dor deţine..

•Tristeţea, ea, 
nu este gând, 
ea lucru este.

MSnânc-o, dacă ai cu cine! 
Durerea vieţii 
e un lucru, — 
nu contemplarea ei.

Iffi-e dor sS pot 
să nu-mi mai fie 
dor de tine“.

N IC H ITA  Z22 '

„l-a fo s t dat să trăiască 
o jum ăta te  de veac.

MaţUe lui aripi de albatros, 
obosite de fu rtu n ile  
p rin  care au trecu t 

pe înălţim ile  pe care îl purtaseră, 
l-au dus pe un  tărâm  

unde va  răm âne  
în  tovărăşia celor m ai ilustre  

um bre ale poeziei, 
acolo unde pu ţin i sun t 

cei cărora le este dat să ajungă",

GEO BOGZÂ

r„N orbert W iener spunea undeva : „Cea 
m ai m are victorie posibilă constă în  a A\ 
FI, a continua să f ii  şi a f i  fost. Nici 
o înfrângere nu  ne poate priva  de suc
cesul de a f i  exista t în tr-un  anum it m o 
m en t de tim p  în tr-un  univers căruia îi 
sun tem  indiferenţi".

(Din „Amintiri din prezent" 
de NICHITA STANESCU)

Grupaj de ILIE LEAHU

SCĂRI MISTERIOASE
A călători, a străbate 

lumea în lung şi în lat 
este pasionant, cu condiţia 
să nu depindeţi financiar 
de nimeni. Călătorind, 
descoperi. Şi nu întotdea
una descoperi fenomene pe 
care lumea modernă, ra
ţională s-a străduit să le 
explice sau poate că ele 
nd au deocamdată expli
caţie.

Aşa au fost descope
rite de arheologi singu
ratici fenomenele pistas— 
desene uriaşe In pampa 
peruviană.

Piste, cărări, scări care. 
deocamdată par să nu 
servească şi să nu fi ser
vit niciodată Ia nimic. A- 
semenea fenomene sunt 
treptele misterioase să
pate în masive muntoase 
din Anglia, Olanda, Fran- 

-ţe, Cehia sau Ceylon. Tă
iate în roca munţilor, ele 
urcă, coboară, se încruci
şează fără nici tj, expli
caţie sau rost, şerpuiesc 
pe imense mameloane de 
gresie. Uneori ele se o-, 
prese în faţa a ceva -> ce 
pare a fi o uşă, alteori* 
In faţa unul palier sau a 
unul gol săpat în peretele 
stâncii sau ’ se opresc 
brusc pe buza unei pră
păstii adânci.

Arheologii oficiali pra- 
ghezl au decretat cu pri
vire la treptele existente 
pe teritoriul Cehiei că 
acest fenomen este perfect 
explicabil prin eroziunea 
agenţilor atmosferici şi că 
nu are rost să-şi bată 
cineva capul cu explicarea 
lui Explicaţie simplistă,

Deşi ne-am adresat di. 
rect, prin demersuri scri
se, atât Primăriei ţi Con
siliului Municipiului De
va, cât ţi Prefecturii ţi 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara (ca să nu mai 
enumerăm şi organele cen
trale solicitate, care ne.au 
îndrumat spre cele lo
cale), ne vedem nevoiţi 
să ne adresăm din nou 
tuturor acestor factori 
locali de răspundere in 
mod direct şi prin presă 
pentru a asigura în felul 
acesta întreaga transpa
renţă a fenomenului pus 
în dezbatere de către Bi
roul executiv al Asociaţiei 
Culturale „Casina Naţio, 
nală" din Deva, care a 
fost ţi este Încă, în do
cumentele Cărţii Funciare, 
proprietara Imobilului dlq 
Deva. Piaţa Unirii, nr, 9, 
In care funcţionează com. 
plexul „BACHUS".

Aşadar, problema In 
discuţie este retrocedarea 
necondiţionată a sediului 
„Casinei Naţionale", pro
prietară de drept a Imo
bilului de la adresa sus
menţionată, instituţie de 
cultură ce a funcţionat 
fără încetare timp de un 
veac şi jumătate în acest 
sediu al său, care l-a 
fost luat cu japca de re
gimul comunist în 1945.

Fără a mal Insista, de 
data aceasta, asupra isto
ricului „Casinei" şl a 
avatarurilor prin care a 
trecut localul său după

dacă nu chiar aberantă. 
Este vizibil pentru oricine 
că aceste trepte au fost 
săpate de mână de om sau 
în orice caz de fiinţe 
raţionale. In Ceylon, unde 
asemenea trepte sunt cele 
mai numeroase, ele au di
mensiunile de 20/15 cm-, 
iar contratreapta nu de
păşeşte 10 cm. Există lo
curi In care treptele por
nesc pur şl simplu nu de 
la sol, ci de pe peretele 
stâncii şi se opresc pe 
perete. La ce au servit 
aceste trepte ? Sau să fie 
vorba cu adevărat de 
nişte scări sau ele sunt 
purtătoare de mesaje din 
trecut către viitor, ori 
poate din viitorul lumii 
terestre către trecutul altor 
lumi misterioase 7

ION CIOCLEI 
prelucrare dupâ _ 

Robert CharrouX — 
„Cartea trecutului 

misterios"

PLĂCERI Şl OTRĂVURI (III)
, Să nu scape ignorată 
primejdia abuzului de 
cafea. In doze repetate 
şi la-ceaşca mare de ceai, 
cur» se consumă adesea, 
cafeaua devine ,şi ea un 
toxic. Depăşirea' capacită
ţii de toleranţă a organis
mului se recunoaşte după 
câteva semne caracteristi
ce : tremurături ale mâi
nilor, palpitaţii, stare de 
anxietate şi altele. , Spe
cialiştii insistă asupra ro
lului cafelei, dincolo de 
trei ceşti pe zi, ca fac
tor de risc în apariţia 
unor boli cardiovascula
re.

Încă un abuz care în 
vremea din urmă tinde a 
căpăta tn întreaga lume 
dimensiuni neliniştitoa
re se referă la consu
mul de medicamente. A 
apărut în vocabular şl un 
cuvânt anume, „medica- 
mentofâgia", inspirat de 
marii consumatori de se- 
dative, somnifere, tran
chilizante, antibiotice şi 
chiar vitamine. Mulţi oa
meni caută în medicament 
refugiul spre a se abate 
de la un regim igienic de 
viaţă pe care n-au tă
ria să-l respecte. Ei 
speră că o pilulă „făcă
toare de minuni" le-ar 
permite să comită di
verse abateri de Ia nor
mele unui trai sănătos, 
fără ca organismul ior

să se resimtă. Uneori, 
abuzul îmbracă forma 
consumării mult prelun
gite în timp a unor pre
parate, ceea oe duce la 
apariţia obişnuinţei, la 
instalarea dependenţei 
faţă de medicament. 
Alteori imprudenţa de a 
nesocoti prescripţiile me
dicului face ca în orga
nism să se întâlnească 
două medicamente aşa- 
zise incompatibile, ceea 
ce expune la accidente, 
In toate cazurile este ne
voie de un anumit ’ dis
cernământ, de o conduită 
raţională — recomandată 
de medic şi nu de Inspi
raţia proprie sau a altei 
persoane necalificate — 
pentru a face ca medi
camentul să-şi îndepli
nească menirea lui de a 
izgoni şi nicidecum de a 
provoca suferinţa.

Sănătatea este In mâi
nile noastre. Depinde de 
fiecare dintre noi să ne 
rânduim viaţa şi obice
iurile în aşa fel încât să 
fim sănătoşi, să trăim 
ani mai mulţi la adăpost 
de grijile şi necazurile 
pricinuit^/ de boală.

Dr. NELLY GOŢIU, 
medic coordonator 

Inspectoratul de Poliţie 
Sanitară şl Medicină 

Preventivă, 
Hunedoara—Deva

VESTI DIN... COSMOS
•  Primele rachete din 

istorie au fost folosite în 
anul 1232 de trupele 
chineze.

•  In anul 1249 şi a» 
rabii foloseau. rachete 
pentru asaltul cetăţii 
Damieta.

9  Primele schiţe din 
lume privind construirea 
şi utilizarea rachetelor 
compuse, cu mai multe 
trepte succesive de a- 
prindere (două şi trei 
trepte) şi cu aripioare 
triunghiulare stabiliza
toare. de direcţie a zbo

rului, au fost întocmite 
de către un sas transil
vănean, la Sibiu, în anul 
1555. Creatorul lor, 
Oînrad Hass (1529 — 
1579). inginer militar, 
originar din Dombach. 
de lângă Viena, era şe
ful Arsenalului militar 
al cetăţii Sibiului. Intre 
anii 1551—1556. el a scris 
o celebră lucrare despre 
rachete, arme de foc şi 
pulberi, intitulată „Coli- 
gatul de Ja Sibiu".

•  Prima ecuaţie funda
mentală a zborului ra

chetelor si primele pro- ţ 
iecte de rachete cu com- t 
bustibil lichid au fost J 
realizate in anul 1924 ' 
de către savantul Her- l|
man Oberth, originar din
România 
e Prima lansare

„CASINA NAŢIONALA" 
DIN DEVA ÎŞI REVENDICA 

INSISTENT SEDIUL
confiscarea prin De. 
creţul 111/1961, deve
nind rând pe rând in stă. 
pânirea T.A.F.L., S.<3.
„Transilvania" S.A., F.P.S., 
şi F.P.P., iar azi In stă. 
pânirea S.C. „Bachus" 
S.A. Deva. punem pro
blema importanţei a. 
cestui imobil pentru cui. 
tura română, şi focă 
pentru cultura română din 
Ardealul care s-a aflat 
sub dominaţia străină o 
mie de ani.

In acest sens, oare ce 
este mat cinstit, mai im. 
portant, mai scump pen. 
tru noi azi: 1. a avea 
în centrul municipiului 
Deva o instituţie de cui. 
tură românească, cu o 
vechime de 154 de ani, 
declarată în mod oficial 
monument istoric, reali, 
zat îa stil de epocă, 
sau 2. a avea — prin 
intermediul unor manevre 
dubioase, şl cu siguranţă 
ilegale — o sultă de câr. 
ctuml, cămătării, butieurl. 
birturi şi aşa.zise restau. 
rante (la etaj), care nu 
sunt frecventate de ni* 
meni, iar localul împestri
ţat, ca o sorcovă, ca fel

şi fel de reclame conce
pute şi scrise arogant ţi 
fără gust? ...

Oare menirea factori
lor de răspundere locali
— municipali şi judeţeni
— este de a asista fără 
nici o rezistenţă la dez. 
moştenirea culturală a 
municipiului Deva sau de 
a proteja cu orice preţ 
acest patrimoniu cultural 
cu care ne putem mândri 
fo faţa altora şi a noastră 
Inşină 7

Stimaţi factori de răs. 
pundere, gândiţi.vă că 
localuri de consum se vor 
mai construi, vor apărea 
neîncetat în toate car. 
tierele municipiului De
va, conduse de fel de 
fel de aristocraţi ai ba
nului şi ai influenţelor, 
dar o „Casină" (din 1849) 
NU I Gândiţi.vă că 
primarii, prefecţii şi con
silierii se vor schimba. 
Vor veni alţii şl alţii, pe 
măsura trecerii timpului, 
dar „Gasina" din Deva 
trebuie să rămână pen. 
tru totdeauna tn cultura 
română ca localul In 
care s-au pus bazele 
TEATRULUI ROMANESO 
IN ARDEAL, prin Adu-

.   din 1
lume a unei rachete \ 
balistice de mare distan- * 
ţă, în a nu: 1942, a fost ' 
realizată tot de omul de \ 
ştiinţă Herman Oberth, ţ 
născut la Sibiu şi stabi- , 
lit în S.U-A. 7

•  Prima rachetă balisti- V 
că V-2 a căzut asupra 
Londrei la data de 8 sep
tembrie 1944.

narea Generală a INTE. 
LECTUALILOR ARDE. 
LENI, desfăşurată in 4—5 
octombrie 187®.

Noi ne ducem, suntem 
trecători, dar cultura cu 
întregul ei apanaj rămâ
ne ca dovadă a vredni
ciei unui popor şi a fie
cărei generaţii în parte 
Ea este zestrea cea mai 
de preţ ce o putem lăsa 
urmaşilor şi urmaşilor ur
maşilor noştri.

Să fim noi oare gene-" 
raţia cea mai slabă. in. 
sensibilă şi indiferentă fată 
de cultura noastră?

Cu siguranţă NU I De 
aceea, stimaţi factori de 
răspundere de azi, vă- 
rugăm încă o dată • cu 
toată căldura şi insistenţa: 
staţi de vorbă clar şi ho
tărât cu S.C. „Transil
vania" S.A., cu F.P.S., cu 
F.P.P., cu Agenţia Naţio
nală de Privatizare, cu 
Guvernul, Parlamentul şi 
Preşedinţia României — 
In care se găsesc cu 
siguranţă foarte mulţi cei 
tăţeni ce iubesc şl pre
ţuiesc cultura română — 
şi redaţi edificiul „Casi
nei Naţionale" culturii 
române din . municipiul 
Deva. Depăşiţi orice re
ţinere ce o aveţi cu pri
vire la orice fel de greu
tăţi, săvârşiţi această no
bilă realizare şi veţi bine^ 
merita stima şi preţui
rea tuturor.

Biroul executiv al
„Casinei Naţionale" Deva
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O „Simplitatea nu este un scop în artă, 
însă ajungi la simplitate fără voia ta, apropiin- 
du-te de sensul cel real al lucrurilor. Simpli
tatea este In sine o complexitate — şi trebuie 
să te hrăneşti cu esenţă, ca să poţi să-i înţelegi 
valoarea*.

CONSTANTIN BRÂNCUŞI
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Cu CONSTANTIN BRANCUŞl

•  „Arta trebuie să apropie — iar nu să depărteze; i 
să umple, iar nu să sape prăpăstii in bietele noastre 
spirite şi aşa destui de răscolite de întrebări".

•  „Contemplaţi lucrările mele până când le ve- I
deţi! Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut". (

•  „In sufletul meu nu a fost niciodată loc pen
tru invidie, nici pentru ură, ci numai pentru bu- 1 
curia pe care o poţi culege de oriunde şi oricând, i 
Cred că ceea ce ne face să trăim cu adevărat este . 
sentimentul permanenţei noastre copilării, in yiaţă".

•  „Suferinţele il întăresc pe un tânăr şi sunt cu I
mult mai necesare decât orice plăcerj — pentru for- | 
marea unui mare caracter. Şi apoi, eu găsesc că în. 
totdeauna fiecare este singur de vină pentru tot ceea ) 
ce i se.ntâmplă". |

•  „îmi amintesc mereu: Nu m-ai fi căutat — dacă i 
nu m.ai fi găsit, demult!...".

•  „Omul îşi face o lume a lui pricinuind bucu. |
rie celorlalţi — prin Artă, însă numai când a ajuns j 
la adevărata lumină. Pentru asta, trebuie să îl go- ] 
neşti pe imbecilul de lângă tine". . ‘

•  „Eu nu am cântat, toată viaţa mea, decât esenţa ţ 
zborului! Zborul! — ce fericire!..." .

Selecţie de ILIE LEAHU .

DACĂ VI SE SPUNE...
„E-un pic cam mare, într-adevăr, dar intră la 

spălat..."
„Putem vorbi ca între prieteni..."
„Am petrecut o seară Încântătoare; glume ca 

ale dumneavoastră n-am mai auzit..."
„Vom garanta, în sfârşit, libertatea popoarelor 

şi progresul civilizaţiei...1"
„Pentru această cauză sunt în stare să-mi dau 

şi viaţa..."
„După rodaj nu mai aveţi probleme cu maşina 

un milion de- kilometri.,."
„O să mă mai uit prin bibliotecă, dar îmi amin_ 

tesc perfect că ţi-am dat cartea..."
„Am trecut numai pentru cina minute.-" -
„Crede-mă, te rog, că In toată afacerea asta fac 

abstracţie cu totul de interesele mele personale..."

1 • 1

î I

t

SA NU CREDEŢI!
Prelucrare după Pierre Daninos

*—*—*—*—*— *—*— »—.*—*—*—*—♦_*_*_

■  — Ce stranie e viaţa! 
Mi.am irosit cei mai fru
moşi ani din viaţă ca să 
învăţ şapte limbi şi apoi 
rn-am căsătorit cu o fe
meie oare nu mă lasă să 
scot nici un cuvânt!

■  — Pentru rinichii du- 
mitale trebuie să faci.nea
părat o cură de ape într-o 
staţiune.

— Domnule doctor, şi o 
să...?!

— Da. O să te convingi 
de adevărul că apa trece... 
iar pietrele rămân...

■  Tristă, cu un adânc 
oftat, o mamă se plânge:

— Am trei fete, : le-am
crescut le_am dat o edu

caţie, le-am măritat, le-am 
ajutat să divorţeze, ce 
vor mai. mult de la mine?

■  GHICITOARE
— Intr-o încăpere sunt 

patru inşi, din care nu
mai unul lucrează. Ghici, 
ce e?

— Trei funcţionari şi un 
ventilator...

■  Un filozof modern, 
stând la masă cu un prie

ten, făcu următoarea ob
servaţie:

— Există oameni care 
se căsătoresc din lipsă de 
judecată, divorţează din 
lipsă de răbdare şi apoi 
se recăsătoresc din lipsă 
de memorie!

. « J

■  Soţia: M.am întâlnit 
-azi cu Marioara şi mi-a

spus că sforăi îngrozitor. 
Ai putea să-mi explici de 
unde ştie?

Soţul: Jur că nu mă 
văd cu ea decât la servl_ 
ciu!

■  Un scoţian îşi scoate 
familia Ia restaurant. Au 
comandat câmaţi, ouă şi 
cartofi prăjiţi. La sfârşitul 
mesei mai rămăseseră doi

o  PRINCIPII MURPHO.
LOGICE STUDENŢEŞTI

1. Spaţiul pentru biro. 
uri şi salariile administra
torilor facultăţii sunt in
vers proporţionale cu cele 
ale profesorilor.

2. Studenţii uşor surzi 
vor avea instructori care 
mormăie.

3. Intr.o zi ploioasă, sala 
pentru cursul următor este 
întotdeauna la trei clădiri 
distanţă.

4. Cel care poate, va

cârnaţi în farfurie. Sco
ţianul spune chelnerului:

— îi iau- acasă s pentru 
câine.

Unul dintre copii sare 
în sus de bucurie:

— Uraaa! Vom avea un 
câine!

■  O femeie mai în 
vârstă îi spune amantu
lui: ; ■

— Acum că mi.am tăiat 
părul scurt n_am să mai 
arăt ca o babă. Ce zici?

— Desigur. Acum arăţi 
ca un moş...

■  Doi medici bătrâni 
schimbă între ei diverse 
impresii. Primul vorbeşte 
despre un bolnav care, 
după părerea lui, ar fi tre
buit să moară de vreo 
zece, ani.

— Vezi? — comentează 
al doilea, când bolnavul 
vrea, înir.adevăr, să tră
iască. nici medicul nu-1 
poate împiedica...
Culese şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

face. Cel care nu poate, 
va proceda la fel.

5. Când un student îşi 
pregăteşte perfect semina
rul, asistentul nu-i va ve
rifica pregătirea.

6. Toate orele de mate
matică încep la 8 a.m. La 
fel şi filmeîfe.

7. Studenţii care obţin 
nota 10 la un curs vor 
spune că profesorul este o 
somitate.

8. Dacă un profesor spune
„este evident" - numai e-
vident nu e.

9. Dacă un student tre- 
. buie să înveţe, va pretinde
că acel curs este absolut 
inutil.

LIBERTATE SI 
CONSTRÂNGERI

Nu noj alegem tim
pul şi locul naşterii aşa 
cum nu ne alegem părinţii 
şi sexul. încă de la naş
tere suntem supuşi la 
diverse constrângeri ex
terne pe care de_a lungul 
vieţii ni le interiorizăm. 
Gând învăţăm să facem 
primii paşi deja ne lo. 
vim de interdicţii: „Nu e 
voie! Stai acolo! Nu pune 
mâna! Nu e  frumos! etc." 
Sunt semnele exclamării 
de început, ale vieţii. 
Apoi vine şcoala şi ele
mentele de bună purtare, 
apoi legile care ne inter
zic, ne pedepsesc şi une
ori ne dau drepturi. Le
gile educaţiei, legile mo. 
ralei, legile statului sunt 
toate dimensiuni ale con
strângerii. Toate ne în
grădesc libertatea, ne 
constrâng.
! Gonstrângerile ne ajută 
însă la adaptarea la 
viaţa societăţii. Şi 
dtacă libertatea ex
ternă nu mai poate fi 
numită pe deplin liber

tate, ne mai rămâne 11.  
bertatea interioară. A- 
ceasta este libertatea as
ceţilor, apoi ştim că ori
cât de groase ar fi zL. 
durile unei închisori, a. 
cestea nu vor putea si 
ne strivească libertatea 
interioară, fapt dovedii 
de cei care au supravie
ţuit închisorilor conuu 
nişte, trăindu.şi liberia, 
tea pe dinlăuntru, în 
pofida drasticelor con
strângeri.

Altfel suntem liberi să 
acceptăm constrângerile 
şi să convieţuim cu ele 
in pace sau să ne revol. 
tăm împotriva acestora. 
Gonstrângerile, rigorile 
rămân acele certitudini 
care ne dau sentimentul 
de siguranţă, chiar şi a. 
măgitorul sentiment al 
libertăţii. Ne naştem li
beri şi trăim constrânşi, 
învăiuindu.ne cu iluzia 
libertăţii.

INA DELEANU
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CÂND MÂ PRINSESE NEBUNIA 
Am fost aseară sub balcon la tine 
Şi m-a plouat ca-n vreme de potop,
Deşi un locatar — un om de bine—,
Crezând că-s cerşetor mi-a dat un clop... 
Intenţionam să-ţi cânt o serenadă.
Sau să-ţi recit o poezie de un rând,
Când maică-ta, ieşită să mă vadă,
Mi-a sugerat, cu-n gest că sunt bolftnd...
Mi-am zis că, poate, nu-nţclege poezia,
Şi-am început să fredonez un lied —
Că tocmai mă prinsese nebunia 
Să uit de taică-tău că e solid!...

DUMITRU HURUBA

VICTOR 1IUGO

MAXIME Şl 
CUGETĂRI

•  ' Poetul este singura 
fiinţă vie căreia ii este 
dat să tune şi să şop
tească, având in el ca şi 
natura bubuitul norilor 
şi freamătul frunzei.

•  Un poet adevărat tre
buie să întruchipeze suma 
ideilor timpului său.

•  Este de datoria poe
tului de a ridica eveni
mentele politice la rangul 
evenimentelor istorice.

•  Poetul să încerce în 
mod continuu să se înalţe, 
să dea spiritelor, adevărul, 
sufletelor frumuseţea, ini
milor dragostea, iată ce 
trebuie să ofere poporului- 
poetul.

Culese de 
N. ZAMFIRDesen de CONSTANTIN GAVRILA
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ORIZONTAL: 1) înregistrat senzorial 
de-a dreptul... stupefiant; 2) Bulevardul, 
obişnuit al mesajelor vagabonde — Ve
rigi trainice pentru înlănţuit destine; 3) 
Decoraţie la modă pentru uniformele de 
odinioară — terminaţie frecventă la un 
predicat; 4) A menţiona în treacăt o a-

pariţie efemeră — Cadru de conducere 
pe cărări fără pulbere; 5) Suplinitoare 
anonimă la lecţia de gramatică — Re
zultat dintr-un concurs de împrejurări;
6) Acoperitoare palindromică pentru o_ 
chiori — Guprins de rugină în întregime!
7) Tipic reprezentant al omului rece — Lip
sit de cuvânt în orice împrejurare; 8) 
Termen fixat pentru adunarea generală 
— Uvertura iubirii interpretată în duet; 
9) Auxiliar tradiţional pentru răsturnarea 
pământului (pl.) — Degenerat dintr.o... 
viţă nobilă; 10) Viză finală pe un proiect 
de intenţie.

VERTICAL: 1) Termen livresc de du
rabilitate nelimitată; 2) Punctul maxim 
al saţietăţii — Recompensă obişnuită 
pentru personalul băncilor; 3) Purtătbri 
de sarcini în câmpul polilor — Element 
casnic cu funcţii de împărţitor; 4) Sum
brul strigăt al cioclilor zburători — Dulci 
personificări ale originii vSeţii (dim.); 
5) Arie clasică în gama orientală — Fac 
efort ctf ultimul bani; 6) Consideraţi de 
dreapta lntr-o coaliţie de partide! — Al- 
pinişti autohtoni prin descendenţă; 7) U- 
rât irefutabil când îţi vrea binele — De

cor unde se pun multe la cale; 8) Pro. 
ducător la strângerea recoltei de boabe
— Cheie potrivită pentru lacătul corup
ţiei; 9) Termen lexical lipsit de precipi
taţii — Model de cămaşă pentru cravată; 
10) Capacitatea maximă a unei ferme.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI „CROŞETĂRI' 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE 

SÂMBĂTĂ TRECUTA:

1) INATACABIL; 2) NATIV — RADA; 3) 
TRÂPAŞ — ROB; 4) RI — INEGALI; 5) 
A — OC — FACIL; 6) TATAR — BA
— I; 7) AFERATA — ST; 8) BAL — 
MĂRITĂ; 9) IRIS — PIRAT; 10) LATI
NITATE.

Soluţia problemei din nr. trecut:
1. Ta5 +  Re4
2. Df4 mat
1. -------  Re6
2. Te5 mat
1 . ----------Rg4 ■:
2. Dg3 mat
1. —----- Rg6
2. D : g7 mat

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:

Alb: Rb7, Tb4, Tf2, Dg2, Gc4. 

Negru: Rd4, p : g6.

m
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D E S T I N E

BERBEC

Viaţă frământată. Ceea ce veţi dobândi vă va fi 
disputat. Situaţiile sociale obţinute pot fi pierdute 
brusc  prin incidente violente sau faliment. Viaţă spor, 

ameninţată de sfârşit violent. Calităţile vor atra_ 
ge prietenii sigure care vă vor ajuta ia cumpene.

TAUR

Sunteţi orientat spre materialitate, căutând un 
fond de rezistenţă, chiar bogăţia, cu an zel şi o 
tartldi ce pot să vă compromită sănătatea. In clipele 
dificile ale vieţii vor apărea prietenii.

GEMENI

Viaţa va avea ceva strălucit, dar fără reuşita 
materială ce vi s_ar cuveni. Decepţii, insuccese'toc- _ 
mai din cauza încrederii în aproapele dv. Un trai '• 
frământat, plin de neastâmpăr ţi nelinişte. Niciodată 
repaus de la leagăn până la mormânt

RAC ■ '

Viaţă plină de mişcare, de agresiuni nemeritate, î 
duşmani la tot pasul, fără rost şi fără explicaţii. Ej-Î 
xistenţa va fi îndulcită din satisfacţiile care se nasc; 
din împlinirea datoriei şi din numeroase gesturi ge-i 
neroase, semnate pe tot parcursul existenţei

leu '■ '■;

Sunteţi sortiţi destinului celui mai fericit plin ■ 
de strălucire şi relief. Ajungeţi In funcţii înalte. Ur_! 
cuşul nu va fi fără piedici, dar acestea vor fi învinse. J

fecioara
r . ' ----- ,
wiaţa vă este semănată de pericole şi de pierderii 

materiale. La un moment dat, destinul devine mai J 
bun şi existenţa se săvârşeşte ma! bine decât la îru < 
ceput . /  r,

BALANŢA

Existenţă mai fericită pe plan social decât p e i 
cel intim, familial. Există riscuri de neînţelegere, 
de sfadă cu -cei apropiaţi — fraţi, surori, copii, ne-F 
poţi Procese de familie în perspectivă, cu rezultate' 
deplorabile.

SCORPION

Viaţă agitată, voiajuri numeroase şl la mari! 
distanţe. Banii vin adesea de unde nu vă aşteptaţi.; 
Lovituri şi răni probabile în cursul vieţii. O exis. 
tentă plină de lupte continue, dar care se prezi 
interesantă.

SĂGETĂTOR

Numeroase greută ţi pe care temperamentul 
v» Învinge, fiecare obstacol trecut însemnând o ex_ 
pCrtenţă. D ific u ltă ţile  se micşorează treptat cu «nit,; 
iar la fine le  v ie ţii se săvârşesc pe la u rii culeşi.

CAPRICORN
Duşmănia şi invidia vâ urmăresc tot timpul, a-J 

ceste» fiind cauza căderilor ritmice din situaţiile; 
sociale dobândite. Căderile vă ambiţionează şi vă' 
determină să vă creaţi alt drum. Dacă semnul este! 
malefic, ambiţia Capricornului se va orienta cătrej 
arte scelerate, sadism, anarhism. Viaţa intimă e plină; 
de decepţii.

VĂRSĂTOR

Viaţă lipsită de fericire sau succese. Veţi avea | 
decepţii. Doar prietenii vă vor ajuta şi atunci Cerul' 
vă va hărăzi o fericire modestă ori un succes stră_! 
lucit pe plan social.

PEŞTI

Existenţă agitată. Călătoriţi mult, aveţi două me_î 
serii, două gospodării, două vieţi — una pe care oţ 
ştie toată lumea şi alta pe care o ascundeţi cu grijă. ; 
Greutăţi mari în viată, duşmani mulţi, prieteni per-î 
fizi accidente. O scoateţi la capăt printr.o şansă pro_ 
videnţială.

FONDUL MUTUAL AMDAF (F.M.A.)

adm inistrat de

$ C. SPOR S.A.

anunţa

VALOAREA IN I Ti ALA A UNU» TITLU OL 
INVESTIŢIE ARDAF (T » A ;

T 0.000  LE!

VALOAREA T.I.A. LA Z t CALCULATA PENTRU 
DATA DE t

29.03.96 
14 300 LEI

Operaţiuni FMA se efectuează la : 
ARDAF Deva str.Dragos Vodă 18 
ARDAF Hunedoara b-dul Corvin 7 

B.D.F Deva str. N.Ralcescu nr.4
IN V E S TIŢ I PENTRU S IG U R A N ŢA  

D U M N E A V O A S TR Ă

LCJB. FELIX S.A. DEVA 
Bdnl Decebal, bl. R parter, tel. 212236, 

217331.
' Va' oferă:

•  TV Goldstar 51 cm TXT 1 199 000 lei
•  TV Goldstar Soundmax 1 299 000 lei

2 ani garanţie. (6398006)

*
I

S C IMWUMtX S»R L
E xecută  la comandă:
0  firm e  şi reclame;
•  reclam e şi sigle p e  cmtocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizoare pen tru  protecţia m uncii;
•  im prim erie textilă .
In form aţii la sediul firm e i d in  Deva, 

strada Câlugăreni, nr. 2.
TdL 054 / 6150B2. *

Himaii 4* «retina 
It tragerta la a ord organizata la luna 

tenia,
60 ocazia aifcouarli 12 MUe 

activitato a
- f o m a o i  ROMÂN BE 

INVESTIŢII

Participi investitorii care au minim 
300.000 jet fn acid la 32 «net 1990.

Puteti investi banii dumneavoastră 1» Fbrdul Boitdn 
de lnvestiţiiapeUnd la scrvieuJe B a a e  V o ta t din 
Petaşan), Bd. 1 Decembrie of. 86 f i  Hunedoara, str. 22

w i ă w a u  a a  wttoua di
p/urneunuu:— ------ '**■?.. '

120 500 L E I

W ornaW btd 084/W fiS » sâ» Io ghişeele E R t.

SOCIETATEA COMERCIALA 
MIXTĂ ROMANO-SPANIC* A 

HABER INTERNATIONAL S.A.
Str. Procesului, 59. 2680, HAŢEG 

Angajează prin concurs 
•  2 ELECTRICIENI — ELECTRONIŞTI, 

cu vechime minimă 5 ani, salariu negociabil.
Concursul va avea loc în data de 1. IV. 

1996.
Relaţii Ia sediul firmei sau la telefoanele: 

054—770131; 054—770540; 054—230033; 054— 
230036; ©54—239037. (369)

I
S.C. POUDAVA SA. DEVA !

Reaminteşte agenţilor economici că în fie- |

I* care al de marţi, la ora 10, se ţine
LICITAŢIE |

j •  pentru vânzarea de utilaje . oligrafice. |
« Lista utilajele» care fac obiectul licitaţiei j
| se găseşte la secretariatul S.C. Polidava S.A. j 
|  Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257. Informaţii la J
IteL 620712̂   J

I i t ! i I t I I I

CINEMA
I ! : i ! t I t I I

•  „PATRIA* DEVA: 
Agentul #07 Centra Gol, 
den Eye *29. #3. — 4. 04>;
•  „FLACARA- HUNE
DOARA: Frumoasă şi răz
bunătoare (29. 03. — 4. 04fc
•  „PARINGUL* PETRO
ŞANI: Frumoasă şi răz
bunătoare (29. 03. — 1. 04fţ 
Dave, preşedinte pentru o 
zl (2—4); •  „CULTURAL- 
I.VPENI: Răpirea trenului 
ca bani (29. 03. — L 04): 
Podurile din Madjson 
Country (2—4); •  P Â 
RÂND" BRAD: Ace Ven_ 
tura — Un nebun în A- 
frica (29. 03. — 1. 04); 
TOmmy Boy (2—4); •  „PA
TRIA* ORAŞTIE: Ace 
Ventura — Un nebun în 
Africa (29. 03. — 1. 04): 
Provocatoarele (2—4); •
„LUCEAFĂRUL* VUL_ 
CAN: Point Zero (29. 93. 
— 1. 04); Frumoasă şi 
răzbunătoare (2—4); •
„DACTA“ HAŢEG: Des_ 
perado (28—31); T—Force 
(1—3); •  „MODERN- HU
NEDOARA: In timp ce tu 
dormeai (29—31); •  „MU
REŞUL- SIMERIA: Re
ţeaua (29—31); •  CASA 
DE CULTURA CALAN: 
Congo Ţ28—29): •  „LU
MINA” U„IA: Hăituit în 
insula răzbunării (29—31).

S.C.CJF.

tim işo a ra  

St. A,

Ş ANTIER 34 LR 

D E V A

Scoate la licitaţie 

spaţiu pentru închi
riere. cu reamenajare 

pentru ateliere de pro
ducţie industriala, si
tuat în Simeria, str. 
Streiului, nr. 1 (lângă 

Baza 20).

Relaţii suplimentare 

la sediul Şantierului 
34 LR Dev , str. Ho
rea, nr. 12/14, telefon 
625890.

(6398094/

IIII
S.C. COMAT DEVA S.A. I

Convoacă acţionarii societăţi» pentru , 
ADUNAREA GENERALA 1
ce va avea loc în data de 19 aprilie 1996,1

(ora 14, in sala mare a CĂSOI DE CULTURĂ ■  
a municipiului Deva. 1

I Ordinea de zi: I
, Raportai consiliului de administraţie, ■
1 bilanţul si contul de profit şi pierderi pe anulj 

1995;
— Raportul comisiei do eeazori privind < 

gestiunea patrimoniului societăţii în anul 1995;j 
— Proiectul de program şl de buget dej 

venituri şl cheltuieli al societăţii pentru anula 
1 1996. >

I — Modificarea apt 21, alin k din statut,!
cu privire la atribuţiile consiliului de admi-| 

Inisiraţie, pentru care propunem următoarea!

I formu’are: [
„Hotărăşte cu privire Ia contractarea de! 

|  împrumuturi bancare până la nivelul sumei d e | 
■800 000 USD (în Ioc de IM) «00 USD, cât pre-| 
I vede acum statutul) sau echivalentul acestei! 

sume în lci“. (271)|

II
S.C. AGERCOM S.RX. DEVA 

(ABC din spatele spitalului)
Telefoane: 219300, 225063.
ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS I
•  Operator calculator pentru depozit en |

gros. r;'-
•  Gestionar depozit. ’ -  ■ |
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S T A R E A

Din determinările analitice 
efectuate in punctele de 
control privind calitatea 
factorilor de mediu fn 
judeţul Hunedoara in 
perioada 18—24 martie, 
rezultă următoarele:

•  Valorile medii la con
centraţiile poluanţilor ga- 
zoşi (bioxid de azot, bio. 
xid de sulf, amoniac, fe
noli şi aciditate) s-au men
ţinut in limitele impuse 
La bioxidul de azot va
loarea maximă s-a înre
gistrat In zona Hunedoa
ra in ziua de 19 martie 
şi a fost de 0,031/mg/mc 
aer/24 h. Valoarea limită 
la acest indicator este de 
0,1 mg/me aer/24 h.

•  La pulberile sedimen. 
tabile s-au înregistrat de
păşiri de 2,9 ori ale va.

•  • mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m l

lorii limită de 17 gr/mp / 
lună In zona Chişcâdaga.

•  Valorile radioactivi
tăţii beta globale pentru 
factorii de mediu aer (a- 
erosoil filtraţi şi depuneri 
atmosferice), apă brută 
şi potabilă s-au Încadrat 
In limitele de variaţie 
ale fondului naturaL

•  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă au fost in gene
ral in limitele impuse Pe 
râul Jiu materiile în sus
pensie provenite din e- 
vacuarea apelor uzate in
complet epurate au pre
zentat pentru această pe
rioadă o valoare medie de 
2541,1 mg/1 şi o valoare 
maximă de 3918,0 mg/1 
înregistrată la data de 
19 martie.

Acolo ţmde s-au c o n s 
tat depăşiri ale concentra
ţiilor poluanţilor s-au a- 
tenţionai cel răspunzători

AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI DEVA

de carte
Joi, 28 martie ac-, la 

Casa Cărţii din Deva a 
avut loc lansarea volumu
lui de versuri intitulat 
„Dragoste şi alte păsări 
de pradă" semnată de

cunoscutul scriitor Ion
Seorofaete. Lansarea s-a
bucurat de o caldă primire 
din partea publicului citi
tor devean. Poetul a acor
dat autografe (M.B.)

! • • • • • • • • • • • • • • • •
1 ' “ „§■ S' t .
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DE
ABATERILE NU SE TREC 

CU VEDEREA
Şi săptămâna trecută, în 

cadrul controalelor efec
tuate de lucrătorii Poliţiei 
sanitare, S_au găsit nere
guli, abateri de la preve
derile legale, fiind nevoiţi 
să decidă diferite sancţi
uni. S.C. Florimex Com- 
service Prodimex S.R.L. 
bar — Hunedoara, pentru 
nerespectarea condiţiilor 
igienico-sanitare, S.C. Pa_ 
miro Tăvi Matio S.R.L.
Zlaşti fiindcă s-au abătut 
de la prevederile Ordinu
lui M.S. 863/1995, socie
tăţile au fost sancţionate 
conform Legii 98/1994.

Amenzi de câte 200 000 
de lei s-au aplicat şi S.C.
Columna TUrimex S.R.L.
Deva, pentru depăşirea 
obiectului de activitate şi 
«eavizarea adeverinţei sa
nitare de funcţionare şi 
S.C. Burex Service Trade 
Production S.R.L. Haţeg, 
pentru rreavizareâ Ir» ter
men legal a A.S.F. S-au 
mai sancţionat societăţile
A ’W .V .W ^ V .'A V .V .'.V A fA V W A m W W V A W

comerciale S.C. Comserv 
S.R.L. Uricani şi S.C. Bum- 
gan S.R.L. Haţeg cu câte 
50 000 de lei. pentru ne- 
efectuarea examenului me
dical de către personalul 
firmelor de mai sus.

CUM AMPLASĂM 
ANEXELE 

GOSPODĂREŞTI?
Toţi cetăţenii care îşi 

alnenajează, în gospodări
ile proprii sau In alte lo
curi anexele necesare, în
deosebi cele care găzduiesc 
animale şi păsări, trebuie 
să respecte regulile sani
tare, bine stabilite. Nu 
aşa au procedat dryl G. 
loan, I. Magda, dnele Ma- 
ria D. şi Eugenia H. care 
au amenajat unele „anexe" 
în perimetrele zonelor de. 
locuit din apropierea Gră
diniţei «r. 8 din Deva. 
Conform Legii 98/1994, s-au 
aplicat amenzi în valoare 
de câte 500 000 de lex.

POLjŢIA SANITARĂ 
DEVA

CURSUL VALUTAR

CONSILIUL LOCAL DEVA 
ORGANIZEAZĂ

pentru EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SA
LUBRITATE în municipiul Deva.

— Documentaţia, înscrierile şi relaţiile 
suplimentare se obţin de Ia Consiliul local De
va, camera nr. 36, telefon 612735.

— Licitaţia va avea loc în data de SA 
aprilie 1696, ora 12, în Sala mică de şetbnţe 
(camera nr. 5) a Consiliului local Deva, Piaţa 
Unirii, nr. 4.

— Data limită pentru depunerea oferte
lor este 25 aprilie 1996, ora 14.

CONSILIUL LOCAL DEVA 
ORGANIZEAZĂ

Awwwvwuvwyv^vwwwwAwwvw ^Awvwwv» , „„ , . .. , , r , mmst

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
DIRECŢIA ORGANIZAREA INSTANŢELOR 

ŞI RESURSE UMANE 
BIROUL CENTRAL PENTRU EXPERTIZE 

TEHNICE
Organizează examenul pentru atribuirea 

calităţii de expert tehnic judiciar Ia specialita
tea: „agricultură*4, în ziua de 25 mai 1996, ora 
16, la sediul Universităţii de ştiinţe agronomice 
şi medicină veterinară Bucureşti, bdul Mărăşti, 
nr.. '59, sector 1...' -■ X1-

Candidaţii trebuie să îndeplinească urmă
toarele condiţii:

a) să aibă stţtdii superioare de specialitate
— agricultură, horticultura; j

b) să fi desfăşurat o activitate de cel puţin!;
5 ani în producţie, în activitatea de proiectare 
sau cercetare ştiinţifică ori în învăţământ, co
respunzător specialităţii respective;

c) să aibă o bună reputaţie.
Pentru înscrierea la examen, candidaţii

vor depune dosarele personale conţinând ur
mătoarele acte:

a) cerere cu datele personale (nume, pre
nume, adresa, număr de telefon);

b) copie ^egalizată de pe diploma de ab
solvire a instituţiei de învăţământ superior;

c) copie de pe carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.
Dosarele se vor depune direct sau prin

birourile locale pentru expertize judiciare, din 
$ cadrul tribunalelor, la Biroul central pentru 

expertize tehnice, Bucureşti, bdul Kogălnicea- 
nu, nr. 33, sector 5, et. II, camera 86, până la 
data de 10 mai 1996.

Tematica de specialitate, legislaţia speci
fică domeniului şi tematica privind dispoziţiile 

!;<Bn Codul de procedură civilă, Codul de pro- 
 ̂cedură penală şi alte acte normative care re
glementează expertiza, drepturile şi obligaţiile 
expertului, se găsesc la birourile locale pentru 
expertize judiciare, contabile şi tehnice din ca
drul tribunalelor. (277)

1 APRILIE
•  1 dolar SUA
• I marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  1 franc francez
•  100 lire italiene

— 2924 lei!
— 1978 lei;
— 2747 lei ■
— 4454 lei î
— 2450 iei!
— 579 lei;
— 186 lei <

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României

* w -

SĂMBÂTĂ
10,00 Divertisment: 11,00 

En. redacţiei pentru ti
neret „Noi": 12,00 Film 
artistic; 17,00 Film ar- 
tistlc: „Micii spioni";
19,30 Film serial: „Meş_ 
tcrul casei"; 20,00 Film 
serial: „Golden Girils".

.vwww

DUMINICĂ
10,00 Divertisment; 11,00 

Film artistic; 17,30 Film 
serial: „Fraggle rock";
18.00 Film serial: .JVfup- 
pets"; 18,30 Film serial: 
„Băiatul înfruntă lumea";
19.00 Acu) de metal: Ea», 
realizată de Răzvan 
Popa; 19,30 Film serial: 
„Blossom"; 20,00 Film 
artistic: „Misiunea de 
salvare*.

S.C. „DECEBAL** S.A. DEVA 
(Industria Cărnii)

Achiziţionează animale vii pentru sacrifi- 
;jcare, la următoarele preţuri:
* •  tineret bovin peste 350 kg viu — 2 500

lei/kg viu; X
•  boi — 2 500 lei/kg viu;
•  tineret bovin grupa 250-—350 kg viu — 

2 400 lei/kg viu;
•  bovine aduhe călit I — călit a D-a -

2 300 lei/kg viu; ' ^
9 bovine adulte subcalit, a Il-a — 1 600 

lei/kg viu.
Relaţii suplimentare la tel. 054/213322, 

054/211760.

SC. „GENERAL SIMPREST* S.A.
SIMERIA

j cu sediul In oraşul Simeria, str. 1 Decembrie, 
bl. 103, parter, înregistrată ia Registrul 

Comerţului sub nr. J. 20/359/95 
ţ  Anunţă lansarea de oferte pentru ocupa- 
!■ rea funcţiei de

• M A N A G E R
in conformitate cu prevederile Legii nr. 

66/1993 a contractului de management.
Se primesc oferte de la persoane fizice şi 

juridice române, care îndeplinesc cumulativ 
condiţiile prevăzute de art. 4 şi 5 dîn lege.

Condiţiile de participare şi criteriile de 
! selecţie a candidaţilor sunt cele prevăzute în 

;!fişa postului, pe baza legii şi a normelor me- 
îjtodologice aprobate prin H.G. 263/1994.
 ̂ Depunerea ofertelor se face în maxim 30 
zile de la publicarea prezentului anunţ, la 
sediul societăţii.

Concursul de selecţie a ofertelor şi testarea 
condiţiilor se va organiza după 45 zile de la 
ultima publicare a prezentului anunţ.

Pentru relaţii şi informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa Ia telefon 054—660935 sau 
direct la sediul societăţii, oficiul juridic.

(268)
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| următoarelor bunuri: 2
( •  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- J
I nedoara, bdul Dacia, nr. 41, bl. 47B, ap. 32; I 
| ■ • — preţ de pornire: 7 000 000 lei; 5

•  Apartament cu 3 camere, situat in Hu- |
| nedoara, str. Eliberării, bl. 5, ap. 41;

— preţ de pornire: 7 000 060 lei;
| •  Casă, curte şi grădină, situată în Hune- 2
j doara, str. Lătureni, nr. 11, Buituri; #1
I 4 — preţ de pornire: 80 000 000 lei; * 

9  Casă, curte şi grădină, situată Ia toine? !
I doara, str. Dorobanţi, nr. 23; î

pentru EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 
PARAŢIL ÎNTREŢINERE ŞI MODERNIZARE 2 
STRĂ ZI din municipiul Deva. |

— Documentaţia, înscrierile şi relaţiile su- |
plimentare se obţin de la Consiliul local Deva» 3 
camera nr. 38, telefon 618641. V |

— Licitaţia va avea loc în data de 20 a- J
prilie 1996, ora 10, în Sala mică de şedinţe (ca- f 
mera 5) a Consiliului local Deva, Piaţa Unirii, |  
nr. 4. ; |

— Data limită pentru depunerea ofertelov Ş 
este 25 aprilie 1996, ora 14.

BANCA „DACIA FELIX** S.A.
“  SUCURSALA DEVA 

Anunţă vânzarea prin licitaţie publici a l

I
preţ de pornire: 33 000 000 lei;

Casă, curte şi grădină, situată In Hune- |  
| doara, str. Dorobanţi, nr. 3;|  UVUZ W} o  v*» JuZVZUUUMţlŞ i u  » «J.y . ^j — preţ de pornire: 40 000 090 lei;

I

— Apartament cu 2 camere, situat tn Hu- |  
I nedoara, str. Şiretului, nr. 4, ap. 24;

-— preţ de pornire: 6 000 000 lei; j
> •  Apartament cu 3 camere, situat In Hu- *j nedoara, str. Corvln, nr. 15, bL H2, ap. 2; |

— preţ de pornire: 11 000 000 lei;
| 9 Apartament cu 2 camere, situat în Hu- »
« nedoara, str. A. Xancu, nr. 6, bl. H4, ap. 42; j 
| * — preţ de pornire: 8 000 000 Iei;
I •  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- j 
I nedoara, str. A. Iancu, nr. 6, bl. H 4, ap. 44; !

— preţ de pornire: 8 000 000 lei;
! •  Apartament cu 2 camere, situat în IIu- *
J nedoara, str. Runeului, nr. 2, ap. 38;
I — preţ de pornire: 7 000 000 tel; !
• •  Apartament cu 2 camere, situat în Hu- î
î nedoara, str. Mureşului, nr. 4, bl. C41, ap. $3; I 
| — preţ de pornire: 10 000 000 tei; j

•  Apartament co o cameră, situat în Hu* J
| nedoara, bdul Dacia, nr. 21, bl. 62, ap. 105; |

— preţ de pornire: 6 000 000 lei;
1 9 Teren intravilan, situât în Hunedoara, |
2 str. Ecaterina Varga, nr. 13; {

— preţ de pornire: 25 000 000 lei; |
•  Casă, curte şi grădină, situate în Strei j 

, Plopi, nr. 19;
— preţ de pornire: 19 000 000 lei. |  
Licitaţia va avea loc în data de 3. 04. 1996, f

| ora 10,30, la Judecătoria Hunedoara, serviciul |  
J executorilor judecătoreşti. *

Informaţii suplimentare la sediul băncii |  
î din Deva, bdul N. Bălcescu, nr. 34, tel. 220796. J

(273)|

L, ,

ANUL VIII •  Nr. 1605 Sâm bătă. 30 Duminică. 31 martie 1990



M'l'.’.WtAVĂ'.WJVA

'C'«VÂNTUL LIBER
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FELICITĂRI
;i *_ Cu ocazia pensionării 

GDlectivul laboratorului 
REMPES S.'A., urează co
legei lor Laza Marioara 
sănătate, fericire şi un^ăl- 
daros „La mulţi ani!“.

(7181)
•  Cu ocazia împlinirii

vârstei de 85 ani, din care 
67 ani de eantorat, credin_ 
cioşii parohiei Teliuc u- 
tează domnului Simion 
Băvoianu ani mulţi şi să
nătate 16592)

VANZARI — 
c u m p ă r ă r i

0 V&nd garsonieră, zo_ 
ftl centrală, parter, posi- 
3bllităţi privatizare, Deva. 
fel. 616933.
H •  Vând garsonieră Geoa- 

glU-Băi. Relaţii tel. 058/ 
7S2365. (397862)

« Vând Fiat Steyer 900, 
autoutilitară. Tel. 625950.
1 • (7507)
.0 Vând apartament 4 

Camere etaj II Hunedoara 
«şu schimb cu garsonieră 
ţjeva plus- diferenţă. TeL 
$2H?08. (8151)
0 Vând schelet metalic 

pentru cort 12 x 25 m. 
Tel. 628763.' (7199)

■m- Vând casă mare, gră_ 
dinii, curte, multe de
pendinţe. instalaţie gaz 
sau. sehimb cu apartament 
3—4 camere şi garaj zona 
gării Deva. Săuleşti 12 A, 
tel. 620205. (7192)

•  Vând urgent aparta
ment cu 3 camere şi ga_ 
raj în strada Eminescu, 
Ifesc 48, ap 34. vizibil

orele Iii—18. (7480)

•  Vând 1500 mp 
■ Intravilan, str. Zam

bilei, în apropierea DN 
7 şi a fabricii de 
fapte, toate utilităţile» 
orice fel de construc
ţie, Tel. 226816. (7485)

•  Vând rulotă nouă de 
Import Înmatriculată, do_ 
tată complet. Tel, 611713.

(7505)
•  Vând casă cu gaz, 

încălzire centrală. baie, 
SUrte şi grădină mare, 
preţ negociabil. 35 000 000 
Slineria, str. Ciocârliei, nr. 
t i  TeL 226245. 622536

(8152)
•  Vând teren arabil la

şosea Almaşu Sec şi a.. 
partament două camere. 
Iei. 621345. (8153)

•  Societate comercială
Cumpără 4000 kg deşeu 
plumb (exclus baterii a_ 
Uto). Tel. 621092. (7486)

•  Vând teren intravilan,
Blintia 3700 mp. Informaţii 
Deva, Bejan, bl. 61, ap. 
t î  (7488)

•  Vând apartament 4
camere, ultracentral, Deva, 
tel. 618722. (7483)

0  Importator direct 
vinde en gros încăl
ţăminte second hand 
import Germania. In
formaţii zilnic. tel 
216863, între orele 8—
16 şi 622442. după ora 
17. (7429)

ş  Cumpăr urgent în 
Deva apartament 4 ca
mere, garaj, etaj 1 sau 2, 
Ultracentral. Informaţii tel. 
320101, (7475)

•  S.C. Comvior din 0_ 
răştie, strada Luncii, nr. 
18, licitează în fiecare zi 
de luni, ora 10, începând 
cu 1. 04. 1996. remorci di
ferite, agregat frigorific, 
strung, motoare electrice, 
grătare de beton. (8021)

•  Vând apartament trei

camere, posibil spaţiu'Pri
vatizare, Grăştie, Eroilor, 
bloc 2 bis, scara C. ap. 
31. între orele 15,30—17.30 

(8024)
•  Vând vitrină* frigori-

fică import Austria, deo
sebită, 500 1, informaţii 
Dineu Mare, nr. 99, sau 
641288.- (8025)

0 Vând casă cen
tru, Ribiţa, informaţii 
la domiciliul familiei 
Ronta Ionel.. (3580)

•  Vând antenă alumi_ 
niu 1,5 metri plus conver
tor 4 GHV. tel. 650055.

(3581)
•  Vând Dacia 1300, stra

da Bunei, hr. 5, Gura_ 
barza. Preţ negociabil.

(3582)
•  Vând casă cu gră

dină, 2700 mp, în Hune
doara, Carpaţi 160, infor. 
maţii, după ora 16.

(7753)
•  Vând căsuţă cu teren,

2000 mp şi încă teren pen
tru 10 construcţii, zona 
Cinciş Lac, 2100 mp, "str. 
I. Slavici, 30 bucăţi oi. 
Asigurat energie electrică 
loco. Tel. 714984. (7755)

•  Vând Opel Kadett 1,3,
patru viteze, VW Golf. 5 
viteze. VW Golf, fabricaţie 
■83. Tel. 621750. (77561

0 Vând Opel. Omega, 
model 88, 2,3 Diesel, tel 
716118. Informaţii zilnic, 
după ora 38. (7757)

•  Vând VW Golf. fabri.
caţie 79, 110o cmc, 1100 
mărci. Tel. 718009 (7762)

•  Vând urgent casă, gră
dină, Dacia 1300, Nădăştia 
de Jos 41, 7T6333 (7765)

•  Vând sau închiriez 
chioşc activitate comerţ 
zona Dunărea. 6000 mărci, 
negociabil. Tel. 724635.
, . (7764)
•  Vând instalaţie sate,, 

lit, completă, preţ 750 000 
tel. 729350, după ora 19.

(7767)
•  Vând pătuţ de lemn

pentru' copii. Deva, tel 
213431. 213230. (7598)

•  Societate comer
cială vinde camion în- 
matriculabil cu vama 
plătită, stare exce
lentă, 15 000 km . la 
bord, IFA 5 tone, tip 
L 50, 4 cilindri, cabină 

‘ dublă, caroserie în
chisă, an fabricaţi» 
1988. Informaţii su
plimentare la tel 
230034 sau 213964, o_ 
rele 9—16. (7408)

■ 0  MW 0  mmmm 0  mmmm 0  mmmm m mmm „ mmm

0 Vând teren intravi
lan, 1300 mp, preţ avan_ 
tajos. Deva, 211518. (7396)

•  Vând teren arabil în
Deva. Informaţii la tel, 
618106- (7450)

•  Vând lucernă 20V lei 
şi sfeclă furajeră 100 lei. 
Sin tandrei.- tel. 673107.

:>V . (7490)
0 Cumpăr urgent apar

tament două camere sau 
garsonieră. Ofer 7 000 000. 
Tel. 614363. (7491)

•  Vând teren intravilâh
Deva, str. Rosetti, 10. Tel. 
621606. (7496)

•  Vând VW Passat, 4 
uşi, carte identitate, înma 
trieulat, 1976. stare per. 
fectă, 2600 DM. Tel. 21408a

(7406)
•  Vând camion IFA 5

tone, 192, oblin hidraulic, 
prelată, 60 000 km, stare 
excepţională, preţ 8500 
DMj negociabil. Tel. 212166. 
după ora 17. (7497)

o Vând casă, grădină, 
anexe, Livadia, comuna 
Baru. Tel. 622407, Deva. 

x (8155)
0 Vând Renault 19 Die_ 

se], Qpel Kadett, cumpăr 
apartament Micro 15, Da
cia. Tel. 613398. (8158)

•  Vând casă ultracen
tral. Deva, Tel.; 613534,. 
230414. (397864)

DIVERSE
0 Deschidem asociaţie 

familială Lazăr, Deva, 
Piaţa cartodrom, începând 
cu 30 martie 1996. (8154)

•  Ofer 10 000 lei pe
cartea „Destine bizare", 
autor Brătescu Gheorghe 
Tel.612564. (7500)

0  S.C. Panicor S.A. Hu_ 
nedoara anunţă intenţia 
de majorare a adaosului 
comercial, de la 30 la 
300 la sută, începând cu 
1 mai 1996. (7754)

•  Cooperativa „Drum
nou" Hunedoara anunţă 
intenţia de majorare a ta
rifelor la prestările de 
servicii către populaţie, 
începând cu data de 15 
aprilie 90. (7760)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer închiriere apar

tament ' nemobilat, zonă 
centrală, etaj I. Tel. 613737.

(8159)

OFERTE
OF. SERVICII

•  Societate comercială 
angajez vânzători. Tel. 
717005, după ora 19.

(7758)

0 Pe strada Calea 
Zarandului, bloc 50 
(vizavi de Brutăria 
Neamţ), funcţionează 
cabinetul medical- pri_ 
vat, unde acordă a- 
sistenţă medicală; Dr. 
Demeter Rodica  ̂
ginecologie: luni şi 
miercuri (orele 14,30— 
18), Dr. Demeter Ioan 
— interne şi alergo_ 
logie (marţi — orele 
15—17) şi Dr. Jurj 
Mirela — interne, joi 
(orele 16—18) şi sâm
bătă (orele 10—12).

• ' (7510)

* S.C. BRUTĂRIA 
NEAMŢ S.R.L. DEVA 
angajează urgent se
cretară calificată, de 
preferinţă cunoscă. 
toare a limbii ma
ghiare şi vânzătoare 
cu experienţă. Relaţii 
suplimentare la sediul 
societăţii din str. M. 
Viteazul, nr. 32, între 
orele 7—15. (7504)

•  Şofer profesionist- B
C,- E, îmi ofer serviciile, 
Tel. 618635. (7492)

•  Meditez limba fran
ceză şi limba română. Tel. 
617676. (8157)

PIERDERI
•  Pierdut cod fiscal nr. 

■ 3187443 aparţinând S.C.
Gabriela Comimpex S.R.L 
Orăştie. îl declar nul.

(7498)

..COMEMORĂRI

•  Au trecut 7 ani 
de la trecerea în ne_ 
fiinţă, a

pref. DOMNICA 
SÎRBU

o mamă şi soţie cu 
suflet nobil t căreia 
îi vom păstra şi cinsti 
memoria pentru tot 
ceea ce a fost şi ră
mâne pentru noi. Mi_ 
hai si Ioan Sîrbu.

(7465)

0 Anunţăm împlinirea a 
doi ani de când. moartea 
ne-a luat ce am. avut mai 
scump, pe nţult;, iubita 
noastră marnă

LUPU IRES
Te aşteptăm în zadar, dar 
ai plecat şi în urma ta ai 
lăsat doar lacrimi şi răul 
cu care să ne luptăm. Nu 
te vom uita niciodată. 
Marcel, Marius. Rodica, 
Ani şi Ion. (7494)

•  Se împlineşte un an 
de când moartea fulgeră
toare a răpit dintre noi 
pe cel care a fost 

RADU ARIŞTOTEL 
Parastasul de pomenire 
duminică. 31 martie. Dum
nezeu să_l odihnească. 
Familia. (7766)

DECESE

•  Familiile Flueraş 
şi Pante! imon regretă 
dispariţia celui care a 
fost

SORIN ONOFREI
Nu te vom uita nicio
dată. (7768)

0 Sabina, Lenuţa, Lu_ 
cică şi Adriana, fiice, îm
preună cu ginerii şi ne_ 
poţii, anunţă cu adâncă 
durere încetarea fulge
rătoare din viaţă a dra_ 
gului lor tată, socru şi 
bunic

POPA. PETRU
înmormântarea, sâm

bătă, 3o martie, ora 14, 
în Vărmaga.

Dumnezeu să_l odih
nească, (397863)

IMPORTANT i
FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE 

1 „BANAT —  CRIŞANA*

Anunţă deţinătorii de cupoane şi car
nete cu certificate de proprietate care nu 
le-au subscris până la această dată, că îşi 
pot subscrie aceste titluri de privatizare 
în cursul lunii aprilie numai pentru FPP 
1 ,,Banat —  Crişana“.

ATI ALES? V ATI DECIS?
¥ 4  a ş te p tă * »  c e n tr e le  4 * 

su b »  cr ier»  p e iftru  a vă  ex p r im a  
opţiunea de depunere a. titlurilor de  
ptivniizmt#' contra acţiuni!

M umai p â n ă  1 *3  l m a r ţ i o  p u te ţi
o p ta  p e n tru  u n a  Rin s o c ie tă ţ i le  com er- 
c tâ lo  d in ţa ta ,  f i  de o e  n u ? ...  p e n tru  u na  
d in  c a ia  11S a o c ic tâ ţ l  «lin ju d » ţ.

P â n ă  la  3 $  a p r il ie  1 9 9 6  a v e ţi  ţ i  
p o s ib il i ta te a  do  a  o p ta  p e n tru  u n u l  d in  
F onduri!*  p ro p r ie tă ţ i i  p riv a t» .

tfu p ă  a c e a s tă  d a tă  a t â t  C N P c â t ?  i 
c e r t i f ic a te le  d e v in  nu le !

V A L O R IF IC A Ţ I Ş A N S A !  
P E N T R U  A  D E V E N I A C Ţ IO N A R I,

C A M E R A  D E  C O M E R Ţ  S t  IN D U S T R IE  

A  J U D E Ţ U L U I H U N E D O A R A  -D E V A  

organizează vizitarea  
T IR  G U L U I D E  M A Ş IN I S I  U T IL A J E  

F O L O S IT E  (s e c o n d  h a n d )

R E â  A L E ’ 96
K A R LS R U H E  •  G ER M A N IA  

S i a  T IR G U L U I G E N E R A L  D E  L A  

G R A T Z  - A U S T R IA  

Perioada d e lă să r ii:  2 & Q4-6-Q 51996 
Termen de înscriere: 5.Q 4.1996 

Preţ informativ : 1200 DM 
Informaţii ei înscrieri - ta sediul C.C.I.

HUNE DOAR A -D E VA , camera 204 , 

tel: 212924,216792.214798. 
fax: 218973

|  S.C. „ALIMENTARA" S.A, DEV A | 
• Cu sediul în Deva, bdul Decebal, blocul * 
| F, parter. |
J Organizează la data de 30. 04. 1996, ora J
î 10, ' ■ ■ : I

| L IC ITA ŢIE  PUBLICA >
I cu strigare, pentru vânzarea activului: |
j •  Spaţiu comercial, situat în Deva, str. ' 
J Horea, Viile Noi, Complexul comercial, în su- I 
j prafaţă de 86 mp, preţ pornire cu T.V.A. j 
! 33 159 523 Ici. |
|  Informaţii la telefonul 616406 (6398103) î

I% ■
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OFERTA SPECIALĂ DE SFINTELE 
SĂRBĂTORI ALE PAŞTILOR 
FIRMA „FOFO" DIN TG. JIU

VIN D E EN GROS
şi en detail
îmbrăcăminte şi încălţăminte de sezon, im

port ITALIA, zilnic la sediul firmei din Calea 
Severinului, nr. 38 A si prin magazinul „MON
DIAL" din Tg. Jiu.

în perioada 28. 03. —• 2. 04, 1996, firma 
„FOFO" din Tg. Jiu participă Ia Târgul Na
ţional „STIL ’96" — de îmbrăcăminte şi în
călţăminte organizat de Camera de Comerţ şi 
Industrie Oltenia la Casa de Cultură a Tinere
tului din Craiova. Vizitaţi standul nostru!

Noi vă garantăm cel mai bun preţ.
Calitatea produselor rămâne la aprecierea 

dumneavoastră.
Relaţii la telefoanele: 053/213386i sau 053/ 

217632. :
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