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•  Considerente generale.
Se consideră că. nivelul de 
civilizaţie ăl unei naţiuni 
se măsoară şi prin canti
tatea de .săpun pe care a- 
ceasta o consumă. Care ar 
putea fi atunci, produsul- 
etalon al cărui grad de 
comercializare să poată re
leva nivelul' standardului 
de viaţă'al populaţiei u- 
nei ţări? Specialiştii sta
bilesc indicele nivelului de 
trai având ca bază de cal
cul aşa-numitul „coş de 
produse" în care sunt cu
prinse, Ta principal, eşan
tioane de bunuri alinien- • 
tare strict necesare, în u-, 
nitatea de timp conside
rată, pentru satisfacerea 
nevoilor organice ale eta
lonului uman din comuni
tatea luată în studiu. -Pe 
lângă aceste nevoi, însă, 
individul; „trestie gânditoa
re", reclama o întreagă 
serie de alte trebuinţe Izvo
râte atât din sfera materia
lului, cât şi din cea a valori
lor destinate bucuriilor su
fletului. Rămânând în dome
niul, prozaic, al bunurilor 
materiale, într-o enumera
re neexhaustivă, locuinţa, 
amenajarea acesteia, un 
autoturism personal sau

obiectele de vestimentaţie 
sunt tot atâtea aspiraţii pe 
care orftul european al a- 
cestui sfârşit de mileniu 
tinde să şi le materialize
ze. Capacitatea sau inca
pacitatea ceţăţeanului cla
sei de mijloc al unei na

mita supravieţuirii. Numai 
8 Ia suită din români sunt 
de părere că dacă fac e- 
conomii reuşesc să-şi cum
pere unele bunuri mai 
scumpe. Pornind de la a- 
ceste premise, ancheta de 
astăzi pune în evidenţă

PREŢUL MOBILEI A CRESCUT FAŢĂ 
DE LUNA DECEMBRIE '95 CU 30—50 

\  DE PROCENTE

ţiuni, ca prin veniturile 
sale, să-şi poată asigura 

. un confort material accep
tabil, poate furniza, de a- 
semenaâ, dimensiunea in
dicelui ce reflectă nivelul 
de trâi dintr-o ţară. Re- 
ferindu-ne, acum; la Ro
mânia, un sondaj de opi
nie efectuat la finele a- 
nului trecut a' relevat că 
peste două treimi din cetă
ţenii ţării consideră că 
veniturile proprii- le pot 
asigura doar un trai la li

realităţile unui crâmpei 
din universul investiţiilor 
casnitpe de strictă necesi
tate. Este vnrba de achi
ziţionarea obiectelor • de 
mobilier. "Gfne mai: cum
pără aii mobila ? Ce fel, 
de mobilă se solicită? Ce 
eforturi financiare se cer 
făcute pentru dobândirea 
mult râvnitei . piese de mo
bilier?

•  Ce spun comercianţii?
Cu aceste întrebări : „în 
tolbă", ne-am început cir-
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o  BANCOREX — un 
an de activitate. Astăzi, 
4 mai a.o., Bnncorex — 
Banca Română de Co
merţ Exterior. — Sucur
sala Deva împlineşte un 
an de activitate. Reali
zările acestei bănci în te
ritoriu confirmă oportu
nitatea apariţiei sale în 
peisajul bancar liunedo- 
rean. :

La ceas aniversar le 
dorim mult succes! (C.P.)

© Vama la Deva. De 
la începutul lunii mai 
a.c. reprezentanţa Vămii 

judeţului Hunedoara func
ţionează la Deva, sediul 
acesteia găsindu-se în 
incinta firmei Dacia Ser-

Ieri, la sediul firmei 
Dacia Service/ S.A. din 
Deva, care este reprezen
tant comercial pentru ju
deţul Hunedoara al fir
mei Romsţal, s-a deschis 
un magazin de prezentare 
şi desfacere a produselor 
acesteia. - Festivitatea de 
prezentare a materialelor 
şi echipamentelor pentru 
instalaţii sanitare (alimen
tări cu apă, canalizări), 
pentru aer condiţionat,

vice, str. 22 Decembrie, 
nr. 261, mutându-se aici 
de la Simeria,

Agenţii economici care 
desfăşoară activităţi lega- 
te de vamă se pot adre
sa, în vederea „operaţiu
nilor specifice, la noul 
sediu din Devâ , al vă
mii. (N.T.)

O Etapa judeţeană- la 
judo. Sala de lupte a A- 
sociaţiei Sportive Jiul din 
Petriia găzduieşte sâmbă
tă şi duminică etapa ju
deţeană la judo — fe
te şi băieţi. Participă e- 
chipe din Hunedoara, De
va, Haţeg şi Lonea. (S.M.)

Continuare în pag a 6.a

Am lipsit o vreme din 
acest chenar în care-mi 
mărturisesc mâhniri, con
vingeri şi nădejdi. între 
timp s-au petrecut câ
teva lucruri care nu pot 
fi sau nu se cad trecu
te sub tăcere şi la care 
mă întorc acum cu sen
timentul onorării unor 
restanţe. Din păcate nici 
unul nu e capabil să co
munice -decât diverse 
forme de tristeţe.

1. IN MEMOltlAM.

doar spaţiale, geografi
ce, pentru că în reali
tate am rămas într-o ] 
permanentă comuniune ] 
epistolară. Specializat în j 
literatură comparată, l-a J 
studiat pe Dostoievski la j 
faţa locului, dându-şi a- I 
poi doctoratul ’ cu reduta- ' 
bilul profesor Victor Ian- | 
cu, unul dintre membrii 1 
marcanţi ai Cercului Ei- I 
terar de la Sibiu. A pre» , 
dat ani de zile limba şi I 
cultura română Ia Uni-
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cultul de documentare la 
întreprinzătorii locali spe
cializaţi pe comercializarea 
pieselor de mobilier. Tra
seul devean a reunit ma
gazinele şi depozitele de 
mobilă aparţinând firme
lor,' Elvila International 
Bucureşti, Standard Com- 
impex SRL, Simal Exim 
SRL şi Lemacom SRL. Da
că- prea multele zerouri din 
coada preţurilor afişate 
n-ar Irita prea acut retina 
vizitatorului, s-ar putea 
considera că preumblarea 
prin magazinele de mobi
lă poate oferi satisfacţii ro
buste celor aflaţi în cău
tarea esteticului. Se obser
vă efortul comercianţilor 
de a prezenta la ofertă o 
gamă cât mai largă de 
mobilier, gamă acoperitoa
re pentru gusturile şi ne
cesităţile' clientului. Pe 
lângă mobilierul autohton, 
produs de" fabricile de' la 
Oradea, Bistriţa, Drobeta 
Turnu-Severîn, Arad, Be- 
iuş, sunt prezentate la vân
zare piese de mobilier şi 
aparatură electrocasnică

ADRIAN SALĂGEAN

De conferenţiarul Gor- 
neliu Nistor, de la Uni
versitatea de Vest din 
Timişoara, doctor într-ale 
filologiei, m-a legat o 
prietenie de o viaţă, de 
nimic umbrită din 1959, 
de Când ne-am cunos
cut la examenul de ad
mitere în facultate, a- 
mândoi timişoreni, soli
dari într-un Cluj încă 
străin, cplegi apoi de ca
meră studenţească la un 
ungur bătrân şi de~ trea
bă, fiindcă multe ne în
găduia, unde, când ni 
se istovea bruma de 
bani, ne ospătam cu pâi
ne şi sare, ca prezi- 

' denţii, dar nândoielnic 
mai fericiţi: decât ei. 
Iri vacanţe călătoream 
şi . petreceam împreună, 
vizitându-ne zilnic spre a 
ne comunica revelaţiile : 
descopeream marile lite
raturi — ce vremuri! — 
şi-mi aminiesc şi acum 
cu cât entuziasm mi-a 
adus el primul număr 
al revistei „Secolul 20‘V 
apărută ca o . breşă lar
gă în zidul opac şi cre
tinizam al proletcultis
mului. Pe urmă viaţa 
hp-ar adunat şi ne-a des
părţit după capriciile ei. 
Despărţirile au fost însă

versitatea din Graz şi 
la Universitatea „Hum- 
boldt“ din Berlin, a fost 
membru al Societăţii in
ternaţionale „Goethe“, cti 
sediul în Weimar, a co
ordonat nenumărate vo
lume de studii literare 
şl ■ a colaborat la cele 
mai de seamă culegeri 
de studii şi reviste- de 
notorietate universitară in
ternaţională. De ori un
de ar fi fost îmi scria 
transmiţându-mi impre
siile lui dintr-o Iunie a cul
turii şi trimiţându-mi 
cărţi şi reviste, adevă
rate guri de oxigen pen
tru scriitorul prins în
tre zăplâzurile de inter
dicţii ale regimului tre
cut. Lui îi datorez, prin
tre altele, trimis din
tr-o librărie vieneză, 'un 
minunat şi amănunţit 
plan al Veneţiei, de ne
găsit în ţară, %ar fără. 
de care nu puţ^Ji,. nici
decum urni fSjăjŞtwftorui 
albastru. L-ara avVt în 
câteva rânduri „invitat 
al serii11 la „Amfiteatrul 
artelor11 iar pr^enţa sa

I

Produsele firmei Rom stal se bucură de aprecierea 
cîari. Foto

potenţialilor benefi- 
: PAVEL LAZA
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Micul
majorat

. Cu prilejul împlinirii 
vârstei de sT4 ani, elevii 
Cristina Adăm şi Alexan
dru Ievuţa de la Şcoala 
Generală Baia de Criş (di
riginte Nicolae Grisţea), 
aut fost sărbătoriţi într-un 
cadru festiv, de către co
legii lor di» clasele a VH-a. 
Odată ca înmânarea bu
letinelor de identitate de 
către Postul local de po
liţie, ei aii fost felicitaţi 
de către conducerea şcolii 
precum şi de părinţii lor, 
care au avut o importan
tă contribuţie la realiza
rea acestui moment fes
tiv. (L. Lucaciu, Baia do 
Cris.

Romstal—tehnologia 
confortului, la Deva

scule şi dispozitive pen
tru construcţii montaj — 
a avut loo In prezenţa 
reprezentanţilor firmelor 
implicate efectiv şl a ce- ■ 
lor Interesate în colabo-, 
rare, al autorităţilor lo
cale şl Judeţene, ăi po-, 
tenţialilor clienţi şi bene

ficiari, precum şi ai 
mass-media.

Dl Dorin Hender, direc
tor general al Romstal, 
şi-a exprimat încrederea 
că noile produse, care se 
prezintă cu un raport deo
sebit de favorabil între 
calitate şl preţ, se vor im

pune pe piaţa româneas
că, putându-se satisface, 
pe bază de comandă, orice 

> solicitare în profilul co
mercial al firmei. Expre
sie concretă a tehnologiei 
confortului, firma Rom
stal desface la Deva pro
dusele unor firme consa
crate din Italia şi din alte 
ţări, acestea fiind fabri
cate prin utilizarea unor 
tehnici de vârf pe plan 
mondial. (N.T.)
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Reţea de apă la 
Sântandrei

Consiliul local Simeria 
a aprobat studiul de pre- 
fezabilitate privind ali
mentarea cu apă potabilă 
a localităţii Sântandrei. 
Investiţia va asigura apă 
curentă pentru circa 170 
de familii şi se va reali
za din fonduri bugetare.

Noua investiţie, aproba
tă recent de către Con-

silj«l local Simeria, este 
vitală pentru locuitorii 
Sântandreiului, întrucât 
mai mult de jumătate din 
fântâni au secat, iar o 
altă parte sunt supuse in
filtraţiilor din râul Cer- 
na, lucru ce face apa ne- 
potabilă. creând mari ne
cazuri în aprovizionarea 
cu apă. (C.P.)

mm m
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a asigurat de fiecare da
tă caracterul memorabil 
al -reuniunii. Sunt sigur 
că nimeni dintre Cei ce 
au avut privilegiul sâ 
fie de faţă n-a uitat nici 
azi, după âni, excepţio
nala sa conferinţă de
spre Tolstoi, bunăoară. A 
fost o fire optimistă, co
municaţivă, cu un savuros 
simţ al umorului, plin 
}de idei, de întâmplări 
şi poveşti pe care le îm
părtăşea cu delicii celor 
din jur. O prezenţă ex
traordinar de vie, care 
„umplea locul", O ştiu 
atât de bine nenumăra
ţii dascăli filologi din a- 
eeastâ parte de ţară, 
care i-au fost studenţi 
sau l-au avut îndru
mător la examenele de 
grad, o ştiu atât de bi
ne toţi cei care au a- 
vut privilegiul să-l audă 
vreodată.

Cel mai greu, dacă nu 
imposibil, e sâ fccepţi 
ideea că toate acestea nu 
mai există, în Joia Sta
re, am primit crâncena 
ştire că, fără de veste 
Şi după 6 raţiune care 
va scăpa mereu îhţeie 
gerii noastre, Corneiiu 
K ist or a trecut fn eter
nitate. Avea 55 de ani şi 
era plin de proiecte, 
împreună eu Tiberiu îs- 
trâte şi CU alţi colegi din 

Timişoara şi Reşiţa, ne-âm 
Întâlnit In Vinerea Pa
timilor la Lugoj, unde 
l-a® aşezat spre marea 
odihnă, alături de pă
rinţii săi, în istoricul 
şi atât de frumosul Ci
mitir ortodox al oraşu
lui, Era o vreme timidă, 
de primăvară întârziată. 
Iar â doua zl s-a por
nit viscolul acela de Sfin 
fole Rhşti, rit $1 cum 
însăşi Firea s-ar fi răz
vrătit împotriva absur
dului.

Mobilă şl durere la români

w

PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA 
— PREOCUPĂRI ACTUALE

La Revoluţia din De- ca I® Ia sută mâi td d
cembrie 1989 am crezut 
cu toţii că o să o ducem 
mal bine, dar au trecut 
şase ani şi o ducem tot 
mâi greu, unii dintre cei 
ce au muncit o viaţă în
treagă aii .ajuns să cer
şească pe stradă. Partidul 
Pensionarilor din Româ
nia a luat fiinţă nu pen- 
tru a se îmbogăţi unii, 
ci pentru a ajunge la un 
trai mai bun pentru pen
sionari Şi, persoane dez
avantajate de soartă. Or
ganizaţia din Deva a P.P.R. 
â luat legătura ca SC. 
COM. MIXT TRIUMF SRL 
Deva, al cărei patron este 
dl Dorin Idvan, si eu S.C. 
COM ALEXANDRA din 
Brad, patron dl Dan Plic, 
pentru deschiderea în Mi
cro 15 din municipiul re
şedinţă de judeţ a-unui 
magazin pgjrtru pensionari, 
unde produsele alimentare 
se vor Vinde cu preţuri

decât In alte unităţi de 
desfacere. Dl Dortnlovan 
este un om tânăr care îi 
ajută eU- plăcere pe oa
menii necăjiţi. Cu o zi 
înainte de Paşti, de pildă, 
â oferit Unor oameni ne
căjiţi came gratuită. Ru
găm autorităţile Devei, Pre
fectura, Consiliul judeţean 
şa, să-l ajute şl cu alte 
spaţii pe dl Dorin Iovan, 
dumnealui Intenţionând să 
amenajeze o cantină pen
tru pensionari Şi alte per
soane cu venituri mici.

Partidul Pensionarilor 
din România este înscris
fn cursa pentru alegerile 

voita a-viitoare. fn Deva 
vea un candidat ia func
ţia de primar şi consilieri 
la Primărie şi la nivel de 
judeţ, ll rugăm pe ale
gători să ne dea votul dum. 
nea]or întrucât şi pensio
narii simt interesaţi şi pot 
contribui la realizarea Q-

S.C. AGROTRANSPORT s .a . 
HUNEDOARA — ISEVA 

cu sediul în str. Portului, ar, % Deva 
JURISCONSULT

laţii la telefon 214341 sau 627844.
angajează
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din import, preponderent 
din Italia. Cele mai vân
dute piese de mobilier 
sunt garniturile de hol 
(colţar şi fotoliu), dormi
toarele, bibliotecile, P*** 
cum şi garniturile de bu
cătărie. Preţurile acestor 
produse, dincolo d« s fa
ce în vreun fel o reclamă, 
tai funcţie şi de model, 
cunosc anumite variaţii de 
Ia ® firmă la alte. Astfel 
pentru « garnitură de hol, 
la Elviia International 
cumpărătorul frebţlle sâ
achite între 1,3 şi, 2,3 mi
lioane de 1«S. La aceeaşi 
firmă, se poate achiziţio
na o bibliotecă plătind în
tre 2,5 şi 3,5 milioane de 
lei, Simal SRL oferă bi
blioteci la preţuri variind 
între M Şi 3 milioane de

ameliora fluiditatea vân
zărilor.

âwemul de piaţă fn «tt» 
te, deşi este doowbit do
binevenit, datorită disc*®- 
wtuţeter foarte nori caso 
există între preţuri şi 
îâriH* majorităţii 
ţiior, «u este ace 
ttrrof. De exempfu,' un 
client care şi-ar propune 
mobilarea cu stricto! ne-

ce ff privesc pe majorita
tea clienţilor. Astfel» a fost 
dkoorvaţ faptul că !a m

rea unui mo 
slaba putere de cumpdcc- 
n  o populaţiei face ta 
plate produselor să fie su
portată şi de persoane dte 
atent nucleului temutei at 
cifentatoi în speţă tUte
relor cupluri le sunt plă
tite ratele de către părinţi,

cesar a tutei garsoniere *r tar obligaţiile la plată ale
a Vea tmme de o gami- ^pensionarilor sunt, Irt u-

lei, canapelele costând de 
la 325 000 la «M m  de lei,
colţare în valoare de pâ
nă la 2 milioane de lei.
Mobila de bucătari® costă 
între 750 004 de lei şi 1,4
milioane de lei. Pentru un 
dormitor clientul firmei Le- 
macotn trebuie sâ. plăteas
că între M Şi 4,2 milioane 
de lei. La societăţile co
merciale care nu au Încă 
pus la punct un sistem de 
plată tn rate, in speţă 
Standard Comimpex,, se 
poate note o uşoară redu
cere de preţ pentru a se

tură de bucătărie, una de 
hol şi de o biteîîolecă. 
Luând, în exemplul pre
zentai» preţurile minime 
pentru aceste produse su
ma totală de piaţă s-ar 
ridica la 4,6 milioane de 
lei, Ferttru a achita I*» ra
te metola, virtualul client 
trebufe sâ plătească un 
avan» de 2,76 milioane de 
tei (66 la sută din tetei), 
rata pe prima luni cuprin
zând si o dobândi Ar «  
la sută pe an, ridîcându-se 
la m m  de le», $  aria 
In condiţiile în care s-a 
optat pentru cea mai ief
tină mobilă! Cei carC vând 
mobilă sunt unanimi de 
acord asupra unor aspecte

nele cazuri, suportate de 
urmaţi. De - asemenea, - - se

C te afirma că roajorita- 
celcelor care cumpără mo

bilier isi ating acest ţel 
după O lungă perioadă de 
strângere a curelei, perioa
dă care deşeori variază în- 
tre unu Şt. doi ani. Din 
totalul cumpărătorilor de 
mobilă, numai 16 la sută 
tn medie pot achita «ash 
contravaloarea produselor, 
In timp ce mai puţin de 
umt la sută au acces la 
mobilier de lux care este 
de câteva ori mai costisi
tor. .

a Ce va urmat Vorbind 
despre piaţa mobilei în 
Roffţânia, dl manager Cor

nel Pricăjân, de la fabri
ca de mobilă Sarmismob, 
precizează că în prezent se 
poate observa o creştere 
a cererii de mobilă. Clien
ţii au devenit mult mai 
pretenţioşi, acceptând doar 
modelele moderne, în stil 
occidental, şi o calitate su
perioară. Dacă cererea este 
în creştere, în paralel, şi 
oferte a suferit o evoluţie 
constantă in ultimii ani. 
Referitor la producţia de 
mobilă, interlocutorul apre
ciază că îa no* se produ
ce scump şl se poate vin
de lă un preţ care nu este 
acoperitor penfrU cheltu
ielii» de fabricaţie. Astfel 
dacă, faţă de 1989, preţul 
tnobttel a crescut de 100 
de ori, cei- al lemnului a 
suferit o Creştere de 2®0 
de ori în timp ce un kg de 
lac a sărit ca preţ de la 
21 de lei lâ 6660 de Iei. 
Deci pe viitor se estimea
ză creştere^ în continuare 
a preţului mobilei româ
neşti, creştere care, în o- 
pinia interlocutorului, se 
Va face de 3—4 ori pe an.

dacă ne gândim că ul
timele indexări de salarii 
au fost făcute intr-un ne
semnificativ procent parcă 
Iţi Vine să spui ea fi per
sonajul principal dirt pie
sa de teatru „Mobilă şi du
rere' « lei Teodor Mazi
lit: „Flr-ar sufrageria mă
rii de viaţă lu

ntri trai decent pentru 
toţi oamenii acestei ţări.

Cri ţe  vor Sâ beneficie
ze de magazimil pensio
narilor ce se va deschide 
tal curând se pot înscrie 
Ia chioşcul de ziare . din 
staţia de autobuz „Ori
zont1*.

IOAN AVRAM, 
preşedinte şi 

IOAN KACOI, 
vicepreşedinte al Organi
zaţiei judeţene a PJP.R.

LA RIBITA — 
SUBFILIALA P.UJN.R. 
în localitatea Ribiţa, va

tră istorică a eroului de 
la 1784 — Crişan, recent 
a fost înfiinţată una din
tre cete mai importante 
subfiliale din Tară Mo
ţilor Zâfindenl. Ca pre
şedinte a fost alte dl Vot
au Lup, ca vicepreşedinte 
dl Viorel Vuşan, iar ca 
secretar dl Ioan Holda. 
Din partea filialei Jude
ţului Hunedoara, te con
stituirea subfilialei a par
ticipat 68 Viorel Vulturar, 
vicepreşedinte. (AL. J.)

O Dialog electorat te
Gtetagtar'ftet, Duminsc4 8
mâi a.c., te ora 16, ta 
Căminul cultural $ din 
Gcoagiu Sat are Joc p--Bb» 
tâlnire electorală organi
zată de către PUNR. La 
dialogul eu sătenii din 
Geoagiu Sat participă 
domnii Valeriu Suian şi 
Ovidiu Ioan Muntean, 
ministrul comunicaţiilor. 
(CJ*.Î

Dl Daniel Birfa, 
pensionar din Petro
şani» a fost de, mai 
multe Ori tai audien
ţă la redacţia noas
tră. Ultima oară a 
fost cu soţia şi cei 
trei nepoţel: Cosmin 
—* 6 ani, Viorel —

I

I

I

■  ■
«»»

I

7 ani, Marius — 9 
ani. Bunicva şl buni
ca se ocupă de soar
ta lor, de viaţa şi bu
na lor creştere. Pen
tru că tăticul şi mă
mica, adică cei care 
le-au dat viaţă, au 
uitat de cei trei fe- 
cioraşi frumoşi. Ca- 
, re-i necazul 7 Cei 
trei uitaţi de părinţi 
primeau hrană de la 
cantina săracilor din 
Petroşani. Li s-a tă
iat şî acest drept. 
De re- i -Hij : ştie ni
meni. Noi facem un 
apel de suflet pentru 
ca cei trei feciori 
frumoşi să nu «flă
mânzească I (GH. I. N.)

I

I

I

l

(

I

I

I

I

Livezi În floare

PERMISE SUSPENDATE 
PENTRU ALCOOL

Conducerea autoturisme
lor sub influenţa băutu
rilor alcoolice rămâne un 
fapt te ordinea zilei ca
re îngrijorează mai cu 
seamă prin deznodământ.

Dintre cel cărora li s-au 
reţinut permisele de con-

ducete pentru alcool, nu
mai tas câteva zlte «te a- 
Ceşţel luni, ii reamintim 
pe Pop Vasîle, Inginer la 
S.G. Bentix SRL Deva —

cu autoturismul 5 HD 
2107, m m m  virgii, in- 
spector silvic, cu auto HD 
01 MUJ — conducător ce 
a produs o tamponare

în faţa Hotelului Sârmis, 
datorită pierderii contro
lului volanului, Budiul 
Dorel, inginer te &G. Si- 
dermet S.A. Câlan —, cu 
auto 3 HD 8738 şi Cos- 
mescu Daniel, şef birou 
administrativ îa S.C. REM- 
PSS S.A. Deva, cu auto
turismul HD 01 HCT. (C.P).

•  * » * • * • *

— m m m m
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DE LA CE SE TRAG ASTENIILE?

Primăvara vin, de re
gulă, şl astewHlo specifice 
sezonului Departe insă 
ca durerile de cap s i 
fie provocate numai de

Ife, «etwatri se frag 
din alic pricini mal fre

care ar fi a»

star- 
de

m calităţii rie- 
e* pari* 70

se tern de creş- 
sfăvilitâ a pre

ţurilor, iar pe locurile

tejnea^dtT boală, apoi de 
şomaj, de tulburări so
ciale d  de dictaturi. Cu-

solăţii pentru a 
scăpa de durerile 4e riP?
swft a «a  umbre» <t 
ne orientăm perim •  

cot de c*t oo8-
fN.T.)

UN €®ST FRUMOS

Recent dt lom»., Benea 
din Brad ,  «Ir. Vuta to» 
or, |  a pier*Iu» frumoasa 
sumă de i  milion de Jet 
Nu după mult timp. 
Poliţii munieipititei Brad 
l-a adus marea bucurie

peciis# pe care dl. Nî- 
r> >lae Nicula din Brad,

str. Libertăţii, « . 9  t t .  
ap,' #. * găsite şl a pre
dat-o ooStiel Este t a  
cest i m ,  ca edtae* 
semnificaţie te «Brii 
noastre.' penfru care dL 
Nicuto meriţi toate Mi
litările pe lingi îarito* 
mirite adresate do pă
gubaş. Aid, j .)

un primar
Oriunde ar fi ales, candidatul 

artfeului Umanist din România va 
respecta principiile fundamentale 
âle concepţiei umaniste : Valoare, 

Decenţă,
ne aceste trei prin- 

, candidaţii umanişti in alege
rii* tocate pat «I imprime un curs 
mm vieţfi oamemier, a«t de de. 

şi de pita* de amărăciuni. 
Renaşterea tării poate toqepş cu 

lităţilcr. Acolo onde 
i»r fi aleşi, pite Programul de 
mţf «̂«.ftidaţu partidului Umanist 

“  * na se «ar. abate jfe ia
tete*, competenţei fi

tema celor #  prtecip$ a- 
i strictă coancadanţă eu 
ărite

Sfatul administratorilor de blocuri, 
Sfatul vechilor orăşeni, Sfatul lui 
bifărilor de mnimaU* ţâstd.

Cu sprijinul UNICEF, în toate 
localităţile gospodărite de umanişti 
se vor organiza alegeri de primari 
si consilieri ai copiilor, conclavul 
lor adăugându.se sistemului de si. 
tuitori ai primarului.

DESCENTRALIZAREA PRIN ‘

CD CSVA!

O parte din disfuncţiiie primă- 
rillor se datorează sistemului ad
ministrativ general, astesto cea. 
traficat. Respectând legea, stilul de
«aducere mnanist se va baza pe 
un sistem de delegare a răspunde
rilor, astfel Ineât al se «sigure prin. 
ripiat afifeblWrati# de luar* a de- 
efeiSor fi» col mai coborât nivel 
posibil.

PABTSWER1ATUL

AJUTOARE SOCIALE

pentru cei îndreptăţit! al

Oa*
ciale. De 
s-an
meri*
«31*. îM i

DACA DISCIPLINA FINANCIARA NU E...
aamten-l a* necesare tasafi» te 

Garzd U neşte*  au a- formitate cu instructî-
*eCul|a* .3? . ™ şmi&i* * Hâtrului -AmS.C. ABfil Imperii. s-a ■ UB|,B mmmarum m  şm  

«a recitarea de
d şM <Y*>,

m  m m m u m  v s w  n b c a jit ...

şi ^ers^mnS*- Dîe, te
Ctte£3teHiâ ^

•Sigur că mulţi
M tadtnngr» gfi

tânăra! JWU Horeath, din 
Crîtaur. Est» handicapat. 
Ante». Vjed«. ..-MM» poate
vorbi, arte latr^tn «rad 
avamwt de pemfirie. Co- 
muafeă «urnal prin scria. 
Pin când te când căsă
toreşte cu autobuzul te 
pete, la Hunedoara, fi»

re .toatei'
— pe baza legitimaţiei
— de unele înlesniri pe 
autobuzele transportatul 
în comun.

..Dar — ne-a scrii dân
sul — un« şaferi de le 
,.Coratrans“ nu recunoso 
acest drept ai meu. dat 
de lege. Cei de te 
„Corvintrans** mă recu
nosc. Şi tari #e te 
Hfr-ffiNfiU. respectat! 
handicapaţilor. Dar 
nu .mai tec 
i-a

este sg mă «jutefi. S  te 
televizor, te .ActuaStefi* 
s-a spus: 
dr»te: d* 
băii tefirimalte de Mp-. 
dicaoet".

Sa mi comentez acri- 
soarea enteU necâjR. Ani 
lua* teglfiite m  «ele t e l  
socfetăfi de treasport te 
comun. Ba încercat să 
nl ie explice ci p§ 
lângâ lege rari trebtda 
să vină ordonanţe, In
strucţiuni de apucare ete., 
etcu Dar omul necăjit 
~j şl câjj iute ea el — 

veni
ordonanţele? InstrucţI-
v * —JH .-M--.se": .’ Ti, iQp* .a -ti m ■ llUiiuCT ’ ’ta-ţşl' • taTiîpCVMS"*»-»**»*
pentru handicap* ,̂ de
unde * veste Ja sedam
ţie, 1 s-a răspuns: 
nu ftim nimic,<. Asta da 
grijă... {CU. f. NO-

SUPRAPRODUCŢIA ŞI CRIZA DE CEAPA

zarea Şi preţul aşteptate,
producătorii agricoli

Dacă în anul 1994
din plin goluri 

în produeţi» şi 
aprovizionarea cu ceapă 
uscată, importurile aco
perind te mase parte ce
rinţele de eotnsun» ale 
populaţiei, în anul trecut 
românul s-a învăţat minte 
şl * produs cantităţi ai 

' mult peste necesar. '-Ba 
urmare, făcându-se Jocul 
pieţe*, dacă In 
trecută şl în iarnă 
s-a vândut m  7«0—SOfl 
lei/kg sau chiar mal 

mult, da* fiind faptul 
că A  acum mai există 
stocuri 'disponibile dl» 
acest produs, preţul a 
început sa scadă senate®.

Constatând că ceapa
nu mal ar# căutare, vân-

acum fiind puşi In situa
ţia de •  au mai acorda 
aoeeaşi atenţie culturii 
respectiv* U» semnal 
cert în această privinţă, 
fi reprezintă şi cantităţii*
li?.<teaâ watci

■ jQiase : flgt"
urmare, nu este greu de 
Intuit fapfrd Ş4 fi» toam
na acestui an, m  van 
sconffiîuta ca <o criză 
sigurii de ceapă. fiind 
nevoiţi să apelăm din 
nou te importări O* 
aici se poate frage -ete» 
concluzia că nu prea 
cunoaştem exact «e io- 
seamnă focal ecomasfel 
de platei m m

ral piwnisteni- 
u* m  încljte* 
va A dosarul

M treilea 
«onferte.

f R * » *  
a, «Se 

Şi etapete m ir ic u  lor va fi in
formată întreaga comunitate a ce- 
tăţeoitor, c*rindu.i-se părerea.

SJ.UJBAŞUL CARE
FUNCTIOAfKAZA
Se va instaura prin reglemeteăai 

interne metodologia rezolvări* pe- 
Ea se va baza pe ccanpe- 

«xacţ* Şi termene ferme. Ori- 
care cwere va primi, odată cu 

de înregistrare, termenul 
de rezolvare, precum şi numele 
funcţionarbîte «upeiter la care ce
tăţeanul se poşte plfi»ge după pri
mirea soluţiei. Termenele vor fi re. 
glementate de corşîliig local. Ne- 
rezolvarea în termen va fi tratată 
ca Un abuz.

De corectitudinea slujbaşilor *e 
va ocupa direct primaml; £ | va A 
primul dintre oneşti. La loc foarte 
accesibil, dar fit condiţii 
ranţă, va fi expusă ,£utia 
— locul de depuiere a : 
privind compar tamintid
Scrisorile despre 
narilor vor fi 
sub aspect administra®* 
primar, indiferent de rasgKâ 
soanei reclamate.

LANGA TINE 4 ANI
P.U.R. va veghea ca primarii rid 

să riu se izoleze în turnuri capife, 
nate. Cei 4 ani a] mândrite ui vm 
fi 4 ani de transparenţă pontinjuă 
şl în dubiu sens: viaţa 
să fie cunoscută de ceti _ 
viaţa cetăţenilor să fie ««noscutâ 
de primar.

In oraşele extinse, primarii vor 
acorda audienţe în zile riritoite, 
inclusiv în cartiere. Cri puţin se
mestrial se vor organiza întâlniri 
cu cetăţenii ta inima zonelor de 
locuit

SFETNICII PRIMAEULUI

PUBLICITATE
ELECTORALĂ

fiaral, «diiitar ş.a.m.f. De aici, em- 
tnadic î şl »onperformanţă. Coe
renţa fii «step* poate fi introdusă 
prin cea Ştiinţa partenariatul ii e- 
ditttar-

Un «fereplu poate fi «ptiea după 
care prosperitatea tofiW>ri«*ăPUÎ- 
lor mi p»ate fi desprinsa de pros
peritatea localităţii. Prin sistemul 
de «probări, licenţe, taxe, conce
siuni, contracte şi orice alte forme 
legafe. agenţii economici «or fit 
cointeresaţi şi în progresul Şl Ctefi 
fizafia oraşului sau «saunei gos
podărite fie umanişti.

I* moi fimilar trebuia abordată 
renotirea culturii. Exprimata mai 

ae^ei opţiuni |  se poate 
Si cârciumi, si cultură t

Pentru tona informare a prima
rului şi consilierilor, precum şi 
pentru dezvoltarea spiritului co
munitar, ediljŞ umanişti vor apela 
sistematic la părerea diferitelor ca
tegorii de locţiitori, reprezentanţi 
ta aşa numitele sfaturi ale primâ
nd»i: Sfătui tinerilor, Sfatul pen
sionarilor, Sfatul femeilor. Sfatul 
persoanelor caritabile, Sfatul daseă- 
literj Sfatul medicilor. Sfatul ne-

liliştiior,

-  . d« primara, astfel Încât 
toate prestaţiile să fie asigurat* per. 
maitent ţi ta cele mai hune «ontfifii.'

In orăşele puternic taunciteveşti, 
in ^terial în acelea în care preţurile 
explodează în zilele d* «fectuare a 
plăţaor feum se tntâmpa ia  Frica
JiulfeŞ, . primarii se m r

- de crearea ţtnri reţele df 
«coaosaaate, cu „plarta“ «* jetoane, 
evîtâadu-se specula deş&tfţMa şi ri. 
sipfrea salariilor pe dJritetaU para
zitare. Nivelul deceat de viaţa este 
® condiţie a  armoniei comunitare.

GARANŢIA serviciilor

PUBLICE

E necesară modificarea concepţiei 
asupra serviciilor publice cu ca
racter de monopol zonal: transport, 
salubritate, furnizare de energie şi 
apă, canalizare, telefonie, televiziune 
prin cablu, poştă etc* indiferent de 
natura acestora, a prfeştatorllor şi 
a raporturilor juridice în virtutea • 
cărora se fac prestaţiile, cineva tre. 
hule să-şi asume garantarea lor ta 
numele comunităţii. .

Primăriile conduse ’ de umanişti

Viaţa tocafetăţaer constituie aa 
a, dar «a se derutează în pla- 
«Bferit*, economic, «ariri, coL

se w  declare garante ale calităţii 
serviciilor publice de orice natură, 
adoptând următoarele măsuri con
crete: avizarea preventivă a con
tractelor prestatorilor de către be
neficiari, astfel încât ete r i  cu
prindă garanţi* de calitate şi. mo
dalităţi de despăgubire; tastjwirea, 
în municipii,,* «mi dispecerat per
manent pentru semnalarea întreru
perilor sau caracterului necorespun
zător «1 serviciilor; dispeceratul va 
interveni la operatorii de servicii 
pentru intrarea fi* normalitate, con. 
ştitumd, totodată, dovezi pe baza 
cărera cetăţenii r i  poată obţine re
paraţii şi despăjgutorde oocesare, 
aewdarea lioenţitor c<wunrie pen
tru anumite servicii va ii astfel or
ganizată, condiţionată şi limitată ‘ 
titnp, încât prestatorii r i re consi
dere la dispoziţia besoficiariler şi 
OU invers.

STATUTUL ORAŞELOR

Fiecare localitate cu Primar « J  
maniat va adopta statutul preţuirii 
sau al oomunei. Astfel, statutul ve* 
defe» personalitatea loeaiMUi, * j 
mentei* spirituale ^resfire, moij-i 
vând ataşamentul comunitar, va re-J 
feva prienţialri natural «au «narii 
fa-adiţiiie cultural* sau artizanale’ 
de naturi a revigara «tete taealH 

şj interesul vfcatntorOor 
de ea. Ţotodată, stoutul va 
semne «ecazurite prelungite s » !  
de pererectivâ, mm ar fi poluarea-j 
severă, izolarea «coapaiicâ. decăde-i 
rea todustriei de 'bază, astfel torit J 
r i  devină o adevărată «arte totală, j
decuruent de bază al parteoeriatriri * 
edilitar.

războiul

ANONIMATULUI

Corolarul metodelor umaniste de 
'adminwtrare toeală v* fi lupta cu 
«naRtetetei Mstondertte de orice 
fel -*-1» persoane, pe-rene, pe do
menii, pe conturi — vor trebui să 
fie pretase şi constante.

Bm prioritate se va declanşa cam
pania de elimtoar* * anonimatului 
ta gospodărirea d®to«®iutel public 
Teritoriul oraşefrtf- va fi zanat aat- 
fd  stecât funcţionarii de resort aâ 
urreărească şi r i  răspsedă de orice 
modificare sau anomalie edilitară 
ta teritoriul rere®ctiv; fi* r i  * 
vorba de amplasamente a&mfee, 
efeeaive mau abandonate, carosau

«oaie seridicpte şn.md. Inspretorii 
zonei, permanent pe teren, «ar fi 
— * sub control fenm, ochii şi 

piimreuM penta».

lichidat anonimatul 
speciei fia pnviBţa drn- 

mnrilor publice. Frm criterHle re
vere de calitate prevăzut* In con
tracte, prin eootralul lucvărjlre 
a! materiaielcy insxwperete In sare. 
sabîl, prin iotrodueeree fişei de 
litote m  răspundere nwniaate pe 
poîfiuoi de <frum, prin «ietemMl de 
decontare a taeriritor, «e va 
capăt drum urilor prost *x<
Nu ta» dolari se vor frăţie 
ri cu seriozitate, coatrri fi 
orgmifrareî

Lucrările edilitare' se vor efectua 
noapte* sau fără perturbarea cir
culaţie». Se vor totoeduoe taxe pen
tru depăşirea termenelor acordate 
pentru finalizarea fiecărei tocrâri 
ce afectează circulaţia.

Prin angajamente de abţinere de 
lâ perforarea străzii te va realiza 
coordonarea intervenţiilor diferiţilor ’ţ  
titulari 4e reţele in infrastructura 
urbană.

Lupta cu anonimatul este lupta 
pentru răspundere concretă. Această 
răspundere va constitui elementul 
fundamental -al unei oui atitudini 

Jn administraţia locală, atitudinea 
corespunzătoare doctrinei umaniste.

CONSILIUL JUDEŢEAN 
HUNEDOARA

AL PARTlDDjUUl ' UMANIST 'Îl-|N:
■ ’ .• . RONTANjA '
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Al doilea război mondial 
a înspăimântat omenirea 
prin barbarele distrugeri şi 
prin cruzimea cu care au 
fost exterminaţi milioane 
de oameni. Cunoscând că 
acest război a fost opera 
Europei, Occidentul a de- 
fenit condamnabil mora
liceşte. în această situaţie, 
oamenii de cultură ău con
siderat necesar a se orien
ta spre Orient, spre spiri
tualitatea sa, în speranţa 
promovării valorilor etice, 
menite, redresării din decă
derea incontestabilă a Oc
cidentului. Fiindcă urmă
resc cu interes acest curent 
orientalist, consider o dato
rie de conştiinţă a semnala 
cititorilor noştri cele mai 
valoroase lucrări realizate 
ce reprezintă spiritualita
tea Orientului.

„Legea lui Mânu" este 
cartea fundamentală a 
brahmanismuiui, despre ca 
re noi ştim doaf că a îm
părţit societatea în caste, 
instituind un regim politic 
tiranic. Dar regele conduce 
prin „adunarea de înţelepţi 
sau tribunalul lui Brahma**, 
cu un cult deosebit privind 
dreptatea, fiindcă ea loveş
te când este jignită, apără 
când este ocrotită. ' „Ea 
este singurul prieten care 
însoţeşte pe om după moar
te'?. (Pag. 184, 185). Eticis- 
mul brahman este oglindit 
în 10 virtuţi : resemnarea

răsplătirea răului cu bine, 
cumpătarea, cinstea, cură
ţenia, înfrânarea simţuri
lor, cunoaşterea legilor, a 
sufletului suprem, iubirea 
de adevăr şi ferirea de 
mânie. (Pag. 155).

Factorii fundamentali şi 
decisivi ai educării fiecă

De reţinut cultul mamei, 
aproape dispărut în menta 
litatea Occidentului, având 
drept consecinţă sporul de 
infracţiuni în rândul mino
rilor şi al manifestărilor 
degradante ale tineretului. 
Legile lui Mânu denunţă: 
„Cele zece feluri de rele

Legea lui MÂNU
rui om şi ăi societăţii in 
ansamblul e i: mama, tata 
şi pedagogul de toate genu 
rile sunt prevăzuţi la ce) 
mai înalţ nivel. Dovadă 
textele : ,.Un învăţător este 
mai demn de stimat decât 
zece subînvăţători, un tată 
decât o sută de învăţători, 
o mamă mai de stimat de
cât o mie de taţi". (Pag 
45). Supunerea respectuoasă • 
faţă de voinţa acestor trei 
persoane este .socotită ea 
cel mai ales act de pieta
te... „Respectul acestor trei 
persoane este, desigur, cea 
dintâi datorie, orice altă 
datorie este secundară*4 
(Pag. 55, 56).

care se nasc din iubirea do 
plăceri: vânătoarea, jocul 
la noroc, somnul peste zi, 
bârfa, femeile, beţia, cântul, 
dansul, muzica şi călătoriile 
nefolositoare". (Pag. 162) 
Autorul normelor morale 
este înţeleptul Mânu. care 
purcede din Fiinţa ce exis
tă prin ea însăşi şi a în
tocmit acest cod de legi" 
(Pag. 24). Luăm astfel cu
noştinţă de Dumnezeu în 
accepţiunea sa cea mai î- 
naltă, aparţinând şi Creşti
nismului : „stăpânul care 
există prin el însuşi, care 
nu poate fi cuprins cu sim
ţurile". (Pag. 11). împotriva

minciunii şl în apărarea a- 
devărului. Mânu avertizea
ză : „Orice bine va fi făcut 
din copilărie şi până acum, 
omule, frece la câini, dacă 
spui altceva decât adevă
rul" (Pag. 192).

Am văzut că Mânu pro
slăveşte femeia- virtuoasă 
ca mamă, dar o Şi condam
nă crunt când este nedem
nă : ,.Femeia necredincioa
să bărbatului ei este obiect 
de ruşine pe pământ; du
pă moarte, ea se naşte din 
nou în pântecele unui şa
cal sau este chinuită de e- 
lefantiasă şi de oftică". 
(Pag. 143). Chiar dacă nu 
putem crede intr-o aşa pe
deapsă, un examen de Con
ştiinţă se impune atât fe
meilor cât şi soţilor infideli.

Viaţa viitoare este propo
văduită tot în apărarea vie
ţii morale pe pământ, în
trucât : „Dacă sufletul prac
tică aproape întotdeauna 
virtutea şi numai, câteoda
tă viciul, atunci gustă plă
cerile paradisului, iar dacă 
s-a dedat mai > des răului 
şi numai rar binelui, este 
supus după moarte chinu- 
rilor“. (Pag. 317). E neîndo
ielnic că Spiritualitatea O- 
rientului reprezintă un me
saj de redresare şi emanci
parea Occidentului, înspăi
mântat el însuşi de pro
pria-! prăbuşire morală.

VICTOR ISAC
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Terapie naturistă

APE MINERALE
Apele minerale din iz

voare, lacuri ca şi nămo
lurile tămăduitoare âu 
fost considerate de-a lungul 
mileniilor ca emanaţii mis
terioase ale pământului, 
ale naturii—mamă. Ţara 
noastră are Vechi tradi
ţii în practica terapeuţi-y 
că prin folosirea acestor 
remedii naturale. Din 
timpul romanilor, la Băile 
Herculane, ne-a rămas 
inscripţia,, Ad aquas Her- 
culi sacras“, ceea ce în 
seamnă „la apele sacre 
ale lui Hercule". Istoricii 
consemnează faptul că 
însuşi Napoleon al III- 
lea s-a tratat de litiaza 
renală cu apa minerală de 
Căciulata, iar Papă Ino- 
oenţiu : al VH-lea se ex
primă în o scrisoare a 
sa despre miraculoasele 
băi tămăduitoare de la 
Felix. Pe teritoriul ţă
rii noastre se află o con
stelaţie de invidiat dir. 
punct de vedere al sta
ţiunilor balneoclimateri
ce.

Virtuţile terapeutice ale 
apelor minerale se mani
festă la izvor, Ia obâr
şie, unde elementele com
ponente se află în ra
porturi fizico—chimice sta
bilă, intr-un anume echi
libru ionic.

Când apa minerală este 
transportată, elementele 
componente se disociază, 
ionii conţinuţi de respec
tiva apă devenind ast
fel inactivi.

Curele balneare pot fi 
practicate îrt scop profi
lactic, curativ sau de 
recuperare. Cura balnea
ră practicată în scop cu
rativ vizează următoarele 
boli: afecţiuni ale apa
ratului locomotor sau 
cardiovascular, afecţiuni 
neurologice, ginecologice, 
ale. rinichilor, căilor uri
nare, ale glandelor en
docrine, dermatologice, ale 
aparatului respirator s.a. 
Cura balneară de recupe
rare se va practica, în 
special, de cei ce pre
zintă invalidităţi de or
din neuromuscular.

Cred că este nimerit 
■ să reproduc declaraţia pre
şedintelui Federaţiei Inter
naţionale de Balneologie, 
Guy Ebrard : „în timpurile 
noastre, când - condiţiile 
artificiale şi epuizante ale 
vieţii actuale apasă a- 
supra omului, balneo
logia reprezintă o reîn
toarcere la natură*1.

Ing. IACOB TRAIAN, 
Orăştie Desen de CLAUDIU CLOŢA

EnduRoManla

Amatori! turismului pe 
motocicletă pot trăi
satisfacţii

Succesul internaţional de 
care s-au bucurat primele 
două reuniuni EnduRoMa- 
nia a determinat organi
zatorii — Agenţiile de Dez
voltare Economică ale ju
deţelor Arad, Caraş-Seve- 

■ rin şi Timiş să perseve
reze în direcţia promovării 
motociclismului de tip en* 
duro. Ga urmare, în acest 
an vor avea loc trei întru
niri de acest gen: între 
19—22 iunie la Lacul Sur-, 
duc din judeţul Timiş, în
tre 17—20 iulie la Lacul 
Ghioroc din judeţul Arad 
şi între 21—24 august pe 
Muntele Semenic, în jude
ţul Caraş-Severin.

Ediţiile trecute ale En- 
duRoManiei au scos în e? 
videnţă că infrastructura 
sărăcăcioasă a turismului 

-românesc şi lipsa de expe
rienţă în turismul inter
naţional pot fi compensa
te prin imaginaţie şi ini
ţiativă. Există forme de 
turism nepretenţios, pentru 
oameni nepretenţioşi, care 
pot schimba imaginea Ro
mâniei în /lume'. Zeci de 
pagini de reclamă despre 
România, publicate în stră
inătate, au un efect com
parabil cu experienţa îm
părtăşită cunoştinţelor sa
le de un singur cetăţean 
străin care a cunoscut în 
mod nemijlocit realitatea. 
„România este ca o poves
te, ca un vis uitat de mult 
— iar EnduRoMania .a fă
cut posibil să trăim acest 
lucru deosebit** — avea să 
scrie, in urma participării 
ei la reuniunea din sep
tembrie 1995, Regina 
Herbst, medic din Bad 
Wildurigen, Germania. „Bi
ne organizată încă din fa
za conceptuală, şi finan- 

. ciar uşor accesibilă, Endu- 
ROMania ne-a permis să 
combinăm concediul cu a- 
ventura, rezultatul fiind 
impresii ce nu vor fi uita-

Răspunsurile la „ches
tionarul Proust"

(Continuare din pagina 
trecută).

*— Ge detestaţi mai mult?
— Prostia. . suficienţa 

ticăloşia, nedreptatea.
. 4- Ge dar al naturii 
aţi dori să posedaţi?

— O foarte mare re
zistenţă fizică.

— Gum aţi vrea să fiţi?
— In constant progres,
— Gare vă este deviza?
— Nici una, dar Iml 

place cea a fraţilor Van

deosebite
te niciodată. Modul acesta 
de a călători dezvoltă chiar 
o dependenţă. Ga urmare, 
vom fi din nou prezenţi 
data viitoare**. Enduro-tu* 
rismul este o fericită com
binaţie între un sport plin 
de riscuri, care-i supune pe 
practicanţi la solicitări ex
treme (termenul „enduro “ 
derivă din englezescul „en. 
durance** şi are rădăcină 
comună cu românescul „a 
îndura**) şi atitudinea res
ponsabilă a omului con
ştient de urmările impac
tului său asupra mediului 
înconjurător. Aşadar, En
duRoMania nu este o com
petiţie motociclistică obiş
nuită, eu porniri în trombă 
şi alergări contracronometru 
Accentul se pune pe ideea 
de turism ecologic. De aici 
şi deviza sub care se des
făşoară: „A savura în loe 
de a goni**.

O preocupare deosebită 
va fi acordată în acest an 
atragerii participanţilor din 
România, care la trecuta 
ediţie au avut o prezenţă 
timidă. Organizatorii doresc 
să sublinieze că participa
rea oricărui motociclist ro
mân, independent de în
zestrarea cu echipament, de 
calificarea sportivă sau de 
apartenenţa la un club, es
te puternic încurajată. Suc
cesul constă în participare, 
hy în performanţele atin
se Iar beneficiul va fi al 
tuturor, prin prieteniile ce 
se vor stabili şi prin des
coperirea unor locuri de 
o rară frumuseţe, ideale 
pentru orice tip de moto- 
ciclism, fie el motoc ross, 
trial, rallye, enduro sau 
touring de plăcere.

Toţi cei interesaţi sunt 
rugaţi să se adreseze din 
timp la cele trei Agenţii de 
Dezvoltare Economică: 
ADAR (tel.: 057-280266). 
ADECS (tel.: 055-215087) şi 
ADETIM (tel.: 056-194131).

Eyck: „Als ik kan“ (aşa 
cum pot).

— Care este starea 
dumneavoastră de , spirit 
prezentă?

— Tristeţea şi neli
niştea privind lumea in 
starea în care am adus-o 
cu toţii

— Cum v-ar plăcea să 
muriţi?

— Gu calm, cu aten
ţia încordată, cu ochii 
deschişi...

Prezentare şi selecţie de 
1LIE LEAHU

mmm mm mmmmmmmme
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O Curiozităţi ale natu- rul unei lupe foarte pu
rii : în Austria există un ternice. 
lac, Alm, cu o mică insu- : Cartea se intitulează „Lim- 
lâ care are proprieta- tajul culorilor**, însu
tea neobişnuită de a se

0  Primul pod de fier 
din lume a fost construit 
acum circa 1400 de ani în 
Birmaîîia. El este folosit 
şi în prezent.

© Prima maşină de ti
părit realizată de Johann 
Gutenberg şi dispărută 
după moartea lui, a fost 
regăsită după 388 de and.

© Singura carte din

lume sub forma unei inimi 
a fost donată în anul 
1509 soţiei regelui Saxo- 
niei şi cuprindea sfaturi 
gospodăreşti.

0  Primul vehicul cu roţi 
capabil să aibă autonomie 
şi în apă a fost un fel 
de car-amfibie lung de 9 
metri, cântărea 15 tone 
şi a fost construit de Oli-

ver Evans în 
în oraşul 
(SUA).

© Există o pasăre „Go- 
lumbus cristatos“, Unica 
în lume datorită faptului 
că atunci când pleacă să 
caute hrană in apă, Îşi 
poartă puii pe spinare»

© In fiecare an coar
nele berbecilor creso cu 
câte o secţiune In spi
rală.

© Pagoda din Yu- 
©huan (RJP. Chineză) con

struită în anul 1061 este 
în întregime formată nu
mai din fier.

muta periodio de la im 
mal la altul.

o Gartea cea mai mică 
din lume a fost tipărită 
îq Japonia. Apărută fn 
ianba engleză, cartea poaţe 
fi citită numai cu ajutor

mează 100 de pagini, are 
o greutate de 0,0076 gra- 
me şi un volum care îi 
permite să treacă prin 
urechile unui ac

Grupaj de 
(>■:■■ ILIE LEAHU

CURIOZITĂŢI
anul 1804,

Philadelphia

Anul VIII Nr. 1627
m m
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII 

■  „Femeile sunt de două categorii: u- 
nele sunt mai ales mame, altele iubiţe. Dacă 
Ie compari cu anotimpurile, femeia mamă 
este ca anotimpul ploilor; îţi dă apă, îţi dă 
hrană, te potoleşte, îţi înlătură toate lip
surile, te mulţumeşte prin sacrificiile sale 
proprii. Iar femeia iubită este ca primăvara, 
misterul ei de nedcstăinut, farmecele ei sunt 
dulci şi neliniştea ei îţi trezeşte valuri în 
sânge".

RABINDRANATH TAGORE

„MARATONIŞTI
ai muzicii

DESPRE . MAMĂ
•  „Succesele mele şi toate faptele bune câte 

am făcut, le datorez Mamei mele".
Napoleon

•  „Poţi să-ţi părăseşti vecinul, chiar dacă e 
împărat; nu poţi să-ţi părăseşti Mar '  chiar dacă 
e cerşetoare1*.

Proverb chinezesc
•  „Există , o fiinţă minunată faţă de care vom

rămâne totdeauna datori: MAMA".
N.A. Ostrovski

•  „Mama este inima".
Proverb italian

• „Numai Mama te iubeşte ceilalţi ţi-o spun 
doar".

Proverb portughez
•  „Dacă tatăl tău moare, poala Mamei îţi va 

servi drept pernă; dacă Mama ta moare, nu-ţi 
mai rămâne decât să te culci pe pragul casei11.

Proverb african 
Selecţie de ILIE LEAHU

•  Recordul de durată la 
cântat al unui trompetist 
este de, 14 ore şi 11 mi
nute şi aparţine lui Elland 
Bras' Bând din Halifax 
(Anglia). O precizare : la 
fiecare oră avea a pauză 
de 5 minute.

•  Cei mai rezistenţi cân
tăreţi la cimpoi surit-4 ti
neri scoţieni, studenţi la 
Universitatea din Aberden. 
Ei au cântat neîntrerupt 
timp de 50 de ore. Nu 
s-au zgârcit cu suflatul 
în cimpoaie... :

•  Singura, campioană 
mondială la armonică (mu-; 
zicuţă) solo este franţu
zoaica Nicole Joriy. Ea a 
câştigat campionatul mon
dial de armonică solo,

tU tfl-M" m f )

cizează doctorul, astăzi I 
mi-a prezentat scrisoarea! 
de abdicare de la tron ! ■© i

Majurul se năpusteşte! 
asupra recrutului: f

Idiotule, ştii ce-ai ■

I* Era prima lor ceartă şl făcut ? L-ai împuşcat pel 
el i-a declarat că-i pare general ! *

— X /mi 1 I J  I
CI UCL1U4 u t- V.W * I■'“•'•gviivia* i ■

I rău că s-a însurat cu — Vedeţi, domnule ma-l 
eâ. jur, şi abia ieri am înr!

— Foarte bine, i-a re-yăţat să trag ! I
plicat ea, dar nu poţi O ■

I spune că eu am alergat Agentul unei firme de| 
după tine. asigurări explică unui*

( •--* Nu, nici cursa nu client : |
aleargă după şoarece, dar — Dacă vă rupeţi o* 

de prins tot îl prinde ...mână, căpătaţi 100 000 |  
7 ^: O lei, dacă vă rupeţi una

I Un medic cerb asisten-picior, 200 000 * lei, dacă| 
tei să-i facă externarea u-vă rupeţi însă coloana ver-|

Inui bolnav. tebrală, ei bine, atunci I
— Bine, bine, se miră veţi deveni bogat I ... / I

I aceasta, dar abia' ieri *
susţinea că e Napoleon. Culese şi prelucrate de I 

|  — Nici-o problemă, pre- ILIE LEAHU ■

I

• w*1**̂* sa Desen de C-TIN GAVRILA

care a avut loc la Delft, 
în Olanda. Ea a învins 
30 de „aşi" ai muzicu- 

i ţei, dintre care 28 erau 
bărbaţi. Nicole cântă la 
muzicuţă de la vârsta de 
4 ani şi a devenit cam
pioană a Franţei la vârsta 
de 16 ani. La Delft, ea 
a executat concertul, în re “ 
minor pentru vioară, de 
Beethoven. ' ..

•  Recordmanul marato
nului la bătut toba. este 
suedezul Tomrhy Alm. El 
n-a slăbit toba vreme de 
55 de ore ~ >

- •  Recordul căutatului
la orgă aparţine lui Paul 
Derrett,din Londra, cu 
timpul de 80 de ore şi 5 
minute.

)

S. F.
7/;j

Mă întorc _ acasă, în 
poartă îmi scutur pra
ful de pe sandale şi-mi 
spăl picioarele în firul 
de apă străvezie ce cur
ge prin faţa casei. E 
doar un firicel de apă 
ce se mal scurge printre 
pietrele pline de lâna 
broaştei. Regăsesc totul 
la fel ca acum 30 de 
ani, când s-a descope
rit modul prin care pu
tem să ne prelungim 
viaţa ... cu cât ?, nu 
ştiu, încă nu se ştie 
exact, oricum vitamine
le miraculoase şi-au fă
cut, efectul, opresc 
îmbătrânirea, o înceti
nesc mai exact ! De ce 
m-ara întors ?... E timpul 
cireşelor şi-mi era dor 
de cireşe adevărate. Sunt 
sătulă de fructele roşii, 
verzi, galbene, porto- 

: călii, albastre, negre, 
violet şi albe care păs
trează doar forma fruc
telor cunoscute, gustul şi 
culoarea sunt funcţie de 
vitamina pe care o con
ţin şi le alegi după 
vitamina deficitară din 
organism. Nu mai simt 
la oraş mere, banane, 
roşii, morcovi, 'd  sunt 
doar forme ce seamănă 
cu acestea, dar nu mai 
au nici gustul, nici cu
loarea obişnuite. Sunt

vitamine A, B, C, D ,-J 
sub aceste forme de 
legume şi fructe.

Tălpile mele goale* 
proaspăt spălate, calcă 
iarba de un verde crud1. 
Iarbă adevărată, ce-mi 
mângâie gleznele. Mă 
apropii de cireşul ' bă
trân care şi acum are 
aceleaşi cireşe magnifi
ce şl mă întreb oare 
el de unde şi-a luat 
vitaminele? Simt cu tăl
pile goale saoarţa bă
trânului cireş, şi-mi te- 
tind mâinile avide pen
tru a culege adevărate, 
veritabile cireşe. Gustul 
copilăriei îmi umple ce
rul gurii şi ochii nu se 
mai satură să privească 
această minunată culoa
re a cireşelor. Cele mai 
mari sunt la vârful 
crengilor, nu Ie ajung 
dac, ca şi cum ml-ar fi 
înţeles dorinţa, crengile 
se apleacă spre degete
le mele ,.s Apoi tălpile 
mele coboară din nou pe 
scoarţa gri-verzuie şi mă 
culc In iarbă. Ierburf 
înalte şi flori multicolo
re mă învăluie precum 
braţele cuiva drag şi-mt 
mângâie fruntea. Un nor 
îmi zâmbeşte pe cerul 
albastru, crengile îmi 
cântă un cântec de 
dragoste ... redevin copil 
şi adorm sub blânda 
legănare a florilor din 
iarba ce devine tot mai 
albastră.

ina deleanu

Gioanţe de catifea
•  Un cal înşeuat îi 

spune altuia, din pre
rie : Bă, trogloditule I

•  Şi să fugi din faţa 
adversarului e o dovadă 
de 'curaj. Trebuie să-i 
întorci spatele.

•  N-am înţeles prea 
bine • Pe care Moară de 
Vânt o chema Dulcl- 
neea?

•  Şi forţa e un argu
ment. Dar atât de fra
gil.

•  Fiind sărbătoare, 
toţi locuitorii au plecat 
în week-end, la ţară, 
cărând după ei o jumă
tate de oraş.

•  Pentru unii ambi
ţia nu e decât o de
sagă pe care vor s-o 
burduşească cu glorie.

•  Şi răul e necesar. 
Dar trebuie luat în do
ze din ce în ce mai 
mici.

•  Să-ţi aduni averi
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peste averi pentru mai’ 
târziu şi, la o sută 
aV|i, să te plângi 
moartea . a venit prea' 
devreme.

• Ştie să se descur
ce în viaţă. La uşile- 
deschise procedează cti 
politeţe, la cele închi
se, cu umărul.

» Omul bun e nebUflb 
Asta a spus-o unul 
când a încercat şi Ai< 
pentru o zi, să intre in 
haina omeniei. *

•  Când s-au adunat* 
destule motive de plâns, J  
apare satira.

•  Toate ideile po# fi?'
geniale. Depinde de T
capul în care încolţesc. +

•  E adevărat dă n-ă i  
greşit niciodată dar. Ia f 
sfârşit, a constatat 
întreaga viaţă i-a fost 
o eroare.

GAVCO 1 
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F L O R I

ORIZONTAL: 1) Mesageră ofertantă 
a unui buchet de lăcrămioare — Câmp 
magnetic înflorit de razele pasiunii; 2} 
Personaje secunde ale statuilor ecvestre 
— Floare simbolică la ţinuta unul ca
valer; 3) Deschis ca o floare spre ade
vărul vieţii — Imperativ al disperării

lansat pe calea undelor; 4) Măsură im
pusă simbolic pentru marea masă — 
Pitoreşti culegători ai mirificelor flori de 
colţ; 5) Formă la plural a unui pro
nume personal — Floare la ureche smulsă 
din grădina Eufeeqpei; 6) Buchetul pre
vestitor al unui alt buchet — Obiect de 
lux cu raze reflectorizante; 7) A tra
ta terenul pentru proliferarea diferite
lor flori — Preparat autohton din plan
te folosit la gătit; 8) Piesă de schimb 
pe piaţa egipteană — înveşmântată în 
albul candorilor de crin; 9) Buchetul 
amintirii pus într-un album — Impla
cabilul duşman al florilor de stil; 16) 
Val auriu desprins pe înflorite plaiuri — 
Seră particulară de cultivare a flori
lor lirice.

VERTICAL : 1) Crinul plăpând din
grădina virtuţii — Covor campestru cu 
motive florale ; 2) Mod sui-generis de
â smulge florilor lumina — Tip de 
ozene-uri într-o exprimare concisă; 3) 
Fântână populară de sorginte arabă — 
Momente festive de jubilaţie florală ; 4) 
Mândreţea culmilor domoale cu coroa
ne de flori albe — Puncte de referinţă 
în definirea lotului 1; 5) Boboc de curte 
înflorit în arealul agrest — Flori ale

răului, generatoare de -maladii onirice; 
6) Decor de cultivare a florilor în scu
are — Variantă hipocristică venită' de la 

' Elena! 7) Flori de azalee aranjate 
în vază ! — Dalbe petale reflectate în
oglinzi de cleştar; 8) Petală ornamen
tală la condurul doamnei — Flori efe
mere din grădina eternităţii; 9) Ter
men introductiv cu referire la sistemul 
auditiv — înfăţişat eu bujori, în semn 
de afecţiune; 10) Soare cu dinţi dă
tător de viaţă florilor de mină — Pe
tală efemeră din corola datoriei.

Dicţionar : ZUZ, UFO, AIN.

A ASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„APROPOURI”

APĂRUT ÎN ZIARUL NOCTRU 
DE SÂMBĂTA TRECUTĂ :

1) PARAZITARI ; 2) ARABI —
ACUM; 3) ŢAŢA — ARIPA; 4) IBT- 
TAT — DIG; 5) B — IOBAG — EI; 
6) UŞ — RATAT — N ; 7) LER — 
CATANĂ; 8) AROME — ICUŢ; 9) 
RAŞI — ŞTIRI; 10) ILUMINAŢIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei: ;
ALB: Rdl, Da5, Ng3, Nh5, p { f3, 
NEGRU: Rd4.

SOLUŢIA PROBLEMEI -(
DIN NR. TRECUT : f

1. Nd6, Rc3 2. Tf3 mai \
1. . . .  Re3 2. Tb3 mai \

«SSi
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CINEMA
•  PATRIA Cţevfl: Atrac

ţie Explozivă (3—9 mai); 
•  FLÂCARA Hunedoara: 
Operaţiunea „Brofeen Ar- 
n »  (3—9); •  PARîN-
CSUL, Petroşani; Obsesia 
P —E|; Dragostea unui pre- 
ţaBate american (7—9),; •  
CWLTHBAL Lopeni: Jd- 
«ftwRjI (3—6)-. O iubit® ne- 
«Blltitoare (7—9); •  ZA- 
JMUCD Brad: Agentul 007 
contra GoMen Eye (3—t>); 
Awcnli nevestei aţele (î— 
9H •  PATRIA Orăştte-. A- 
«fc»vh (3—G); Scenariul u- 
<*m <T -9); * LGCEAFA- 
MA. Vulcan: Potiţfcţal «- 

<3-~6); Hffiaţi pe- 
(7—9),; •  DACIA 

... , «atabtînare I 
H  13—S); Fowest

|;  •  CASA DE CUL- 
Călan: Liceenele din 

Hîlls (3—5); •
JL .Simeria: Lumea 

(3-ă); m UBMIMA 
Hik; Point zero <3—S); •  

■SeUSEAT Oricani: Secbes- 
'& m  te tem P —5jfc.a ML 

Guraiaarza: Mtn- 
adevărate |3—5). -

I

• fabncide berc ţap. 700 0a

cap.^.$00«î8.'000 bui/h

__ •  âpafc& e%  îngheţata stradale*
• îăz} ff^w iîeB  cu  vdkmâ de 3W© ! 

f  dulapuri frigorifice cu geam , vgî. de $«© »  3fl© *

•  răc^ -d îstrtb u rferd e  feere, capacitate 4 © ^ *  
t  agregate lag o tffcad e  *50 facaMi la  tJW  V

«  autom ate de dăiite, productivitate 70 bucj'h* 

%r/nen* cte garanţia ÎS  4 m ; * fcoerB ln  furnicu*»»GRATUIT**

. ChffcMjri '  p-1'
), 13i>5fe6 i •» 3 f 96 
rW, 4$4-'G6 (i5$2:

,  SC. APRQTERRA SJL SIMERIA 
|  •  Informează clienţii c i  a deschis
£ <bTi! Complexului EUROVENUS 
f e e  magazin prin cai» se 'vând 
|  mulatoarc, piese de schimb pentru autoturisme - 
| M C »  şi ARO, diverse accemHL Ia «orturi I

1

ca- |

«Ni. Ia preţuri J
£ accesibile. - |
î  #  Vinde din stoc, la preţuri avantajoase: '
fe . —■ anvelope rie toate tu a a ik ; >■ I \

— acumulatoare de 55, #6. «8, 150 -si 180 j
Ifm; I

— folie de, polietilenă de 10 m 
piese de schimb au te.

a sini agricole; 
’ — rvăkm

sim a

rafiuenţit curele irapczoiuare «e iroic *
- !•v
i

carbid, eloetrezl
----------- i

;V5#IWhfc •: ••
»  RAFINAMENT a i

CALITATE

McMmmrtUmMă L A D Y  M

B R O O S

J t ? L U ‘

angajeazA
© hţgbier censtractw, specialitatea insta.

lupi.
Cererile de înscriere, însorite de curricu- 

lum vâtae şi copii după actele de studii, se de. 
pun la secretariatul societăţii din Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 261, până Lini, 6 mai 1996.

Interviul va avea loc miercuri, 8 mai 1996, 
ora 10, la sediul societăţii.

Informaţii la telefoanele : 225840, 219466.

orice ocazie, 
publicitate prin

„CUVÂNTUL LIBER
r

Singura
Pentru a fi In siguranţă ai nevoie de a

A S I G U R  A . R YE
Pentru a fi fericit ai nevoie «ie o  -M

F ’ I N A N Ţ A R ' E
Pentru a fi prosper ai nevoie de o

I N V E S  T ! f  I I  .v
^ Trageri la sorţi periodice cu premii în autoturism e

A F  ri  în perfectă siguranţă.
CAR. SedM Centrai: ttiMâşfl -01422 {$32,322839® 

Reprezentantă locală: Ceva - 054-617&00,217800. Hunedoara - 71882î,Petroşafli-!

lUrmarc d in pag. 4)

10 Marţul iaetenter |Mţ-
lali ia Hunedoara. As
tăzi, 4 mai, la Hunedoa
ra, încejtoi ca m* %, 
din faţa poştei se va da 
start la concursul TrraTşuţ 
factorilar poşfeUi, ediţia a 
fSX-a, aaanifestare Ja oa
re participă reprezen
tanţi aî lefilor 
Mn mm®. HunedosKa 
Călea m Haţeg.

Concursul este dotat ,cw 
premii în obiecte şi banţ, 
KK- Câştigătorii iaearilar

11 var parMciîMi la. «Aria
regională de la Timişoa- 

■care m  avea .loc la 
ăcestei luni.

(C.P.)

O Fotbal la Hunedoa
ra, Deva şi Oiâştie.
Sâmbătă., <de £a ora 1J, 
Corvinul întâlneşte la Hu
nedoara pe FC Bucovina, 
duminică, de la aceeaşi 
oră, Vega Deva

I

fotbaliştilor de ta | 
Braşov, iar la O- *

răştte »re ioc dpertoy-«a I
returului. Dacia — Mi- J 
nerul Ştiinţa Vulcan. Trei |  
meciuri de real interes V 
pentru iubitorii fotbalu- J 
lai. (&C3- |

t  Olimpiada inleligen-
In organizarea licee- ... 
leotefee „îanea de |  

,v- .̂ sRtswiaiii*4 .■* 
dat» Deva, la Hunedoara 
are loe sâmbătă. 4 «tai I 
a.c, etapa a H-a a con- * 
cursoltd ifrierşeeiar de | 

aeâ dCttwn- ; 
piada inteligenţei*, î«tre- 1 
cerea este urmată -de fes- * 
"tivitateâ de premiere, ş 
eaneureai având drept '  
-scap atragerea elevilor cu j 
aptitudini deosebite in 1 

matematicii şi *
I■m
i

Şl
repre-

agntaaţălor şi a aîtor li
cee teoretice din judeţ.

£12 leii 
» l e i |

Praâwăteri «gncaU I i
1

UZINA MECANICA OliAŞTIE VA OFERĂ 0 |  
GAMA XABGA ©E UTILAJE AGRICOLE LA PRE-I 
yUBI FOARTE AVANTAJOASE: |

— Motocositoare „COSANA“ 2 903 33$ |e i |
' Ca ««seftMSs

— m m  tmav& 
pin

de plantat cartofi 2
2 146 399 leii 

mtaersalS SBM 18 3 725 136 leii
— Semănătoare universală SEM 12 î  360 f§6 Jel i

— Plttg purtat cu 2 truplţe PP2 t 075 191 lei 1
— Plug purtat ca 3 truplţe PP3 * * » « •*  Ai f
— Prăţttaaae i îmbin tă pe 5 rânduri 1 495 847
— Crapi pontată «u discuri. GPU 33 2 r “ ----
— Crupa «rudtaiă eu discuri ST© 8,2

«429 347 lei’
— SeUţie prlştanre 67 #8  le ii
-  BrSzdar 38362 Ici”

— ©is* grapă *« discuri 46
— Betonieră - % BH0- ■ fSl.pP1.

Această ofertă -este valabilă numai p i**!  
I la data de I Iunie

>f|  Vă aşteptăm la magazinul nostru 
■Orăştie, str. N. Titaîlescw, nr. 80, tei. 05464 
Îşi lax. «54641121.

|  S C. „FBESTATORUL* SA . HAŢEG |

ea sediul ia oraşul Haţeg, strada 
nr. 15, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. I20/StT/199S

I
1

1
1

Anunţă lansarea de oferte pentru ocuparea 
de a

M A N A G E R  j

In conformitate cu ptevederile Legii QE.I 
I  £6/1993 a contractului de management |
1 ' Se prinsese oferte de la poem—  fizice r i |  

juridice române, oare Îndeplinesc cumulativ |  
I condiţiile prevăzute de art. 4 şi 5 din lege, 1
1 Condiţiile de participare şi eriteriRe de se- |  

Jbcţie m candidaţilor sânt cele prevăzute in fişai 
|  postului, pe baza legii şi a normelor raetodofo-i 

gice aprobate prin SUG. 263/1994. J
Depunerea oferirilor se face în maxim 30a 
de Ia publicarea prezentul^ anunţ, la se.1

riui starietăfd. ; j;
Concursul de selecte a ofertelor şi testarea a 

$e va organiza după 45 zfle de la i

(ultima publicare a prezentului anunţ.
Pentru relaţii să informaţi 

fvă puteţi adresa la'telefon «54.??0651, 
direct fa setftiîl societăţii.

1

1
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.V’.'.V
IGIENA IA PERIFERIA 

PREOCUPI H1LO H
Una dintre principalele 

datorii ale Inspectoratului 
de Poliţie Sanitari şi Me
dicină Preventivă, a lu
crătorilor de Ia laboratoa
re!» de promovare a să
nătăţii şi medicinii pre
ventive este respectarea cit 
stricteţe a regulilor sani
tare. fn controalele efec
tuate cu câteva Zile b* ur
ma, 8-au găsit abateri ca
re au fost aspru sancţio
nate. Pentru neregulile 
Constatate la Cantina Ex
ploatării Miniere Petrila. 
cei răspunzători pentru ne- 
efectuarea dezinfectiej au 
fost amendaţi cu 50 000 lei.

Tot pentru ne respectarea 
regulilor de igienă în des
făşurarea comerţului am
bulant au fost sancţionate 
cu câte ide 600 lei două 
asociaţii familiale din Pe
troşani şî Hunedoara şi 
SC Crfstina Sarmis Com 
SRL Haţeg.

STAREA
m e d iu l u i

Din determinările anali
tice privind calitatea fac
torilor de mediu In judeţul 
nostru în perioada 22—28 
aprilie, efectuate in punc
tele de control ale calită
ţii serului au rezultat ur
mătoarele :

Valorile medii şl maxi
me- pentru concentraţiile 
poluanţilor gazosi (bioxid 
de azot, bioxid de silîf, a- 
maniac, fenoli şi aciditate) 
a$ fost fn Bftiitrie impu
se la toate punctele de 
control din judeţ. Valoarea 
cea mai ridicată s-a înre
gistrat Ia Hunedoara în 
ziua de 22 aprilie.

Au prezentat depăşiri a-

SA

SE PUTEA SA

„ABONAT»* RUBRICIr

Şi la controale» prece
dente n-au lipsit de la a- 
ceastâ rubrică a Poliţiei sa
nitare cei care din nepă
sare. neglijenţă şi chiar 
sfidare a legii „uită* scoa
terea la timp sau vizarea 
din vreme a Autorizaţiei 
sanitare de funcţionare. Şi 
de această dată sunt vi
zaţi SC Lotus Service 2000 
SA care nu posedă cuveni
ta autorizaţie pentru func
ţionarea magazinului din 
Sîntuhalm care a trebuit 
să achite o amendă de 
500 000 leit Deci, mare a- 
tenţre, Că nu e de glUmăl 

O sumă mai modică,1 dar 
„stimulativă0 56 000 lei au 
achitat şi SC Agramec SA 
Iiia, SC Casa Com SRL 
Umani, SC Ciprocom Im-• 
pex SRL Petroşani.

Poliţia Sanitară 
Deva

Ie valorii limită pulberile 
te suspensie in zonele 
Chişcădaga, Valea Jiului, 
Hunedoara. Pentru zona 
Mintia — Deva valoarea 
maximă a fost înregistra
tă In 25 aprilie Insă co
respunde valorii limită ad-

S-au depistat depăşiri ale 
valorilor limita a pulberilor 
sedimentâbile Ia ChiŞcădaga 
şi Teîiuc.

Materiile &» «apensie 
pe rial Jiu provenite din 

m apelor uzate in- 
epurate continuă 

Sâ prezinte valori tapate, 
valoarea maximă Înregistra, 
tâ la data de 24 aprilie 
fiind de 648» mgfl.

tn toate Jocurile la prin-'

ale aerului şi apelor, au 
fost stabilite măsuri de re
ducere a noxelor.

Agenţia de protecţie 
Deva

Piaţa Unirii, 10, Cluj-Napoca, România 
-Tel. 064/190771, 190772; Fax 064/196659. 
Valoarea titlului de participare la data de 

04.05.1996 .*74 880 lei. ,
1 titlu de participare = 1 titlu tip B =

3 titluri tip A.
i Informaţii suplimentare la tel. 064/190771. i

S.C. „POL1DAVA" S.A. Deva

Va oferă prin depozitul En groş fa 
eele mai avantajoasa preţuri un bogat 

de; -
'• pungi hârtie; •  pungi nyionţ # 
tip mâyo; •  saci menajeri^* saci plastic;
•  hârtie ambala) (toatei sortimentele)!
•  hârtie şcrîs; •  plicuri; •  marfă impQEÎ. 
Franţa, calitate excepţională

Vizitat! depozitul nostru şi nu;ye1] 
regreta! C fî IZ Z Z A  - » l
• v Intormaţii la telefon $21750 in i T2ŞM 
sau la sediul societăţii cUn DeVa
22 Decembrie, nr. 257..^1

MINISTERUL FINANŢELOR
_ :ţia generala a  finanţelor

PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
DE STAT 

HUNEDOARA — DEVA 
In data de 14. V. 1996, ora 10, va avea 

loe la sediul D.G.F.P.C.F.S, Hunedoara —* 
Deva concursul organizat pentru ocupare» ur
mătoarelor posturi vacante:

L D.G.F.P.C.F.S. — APARAT !
PROPRIU

— Serviciul „Constatare î impunere persoane 
juridice"
— Inspector specialitate l  — studii su

perioare — 3 posturi;
— Servîcîur „Constatare şi impunere persoane
■.,/v'fis

— Inspector specialitate II — studii Su
perioare — I post, I
— Serviciul „Contestaţii'* . J

— inspector specialitate II — studS au- 5
perioare — 1 post; - ^  1

^  şd  serviciu — inspector sp. IA — 
dii superioare— 1 post.
— Serviciul „Revizie fiscalâ"

; — inspector specialitate II
perioare 2 peşteri.

FILIALA SILVICA DEVA 
Organizează In ziua de 08. 05.

10, la sediul Filialei Silvice din str. Ti tu Ma- 
iorescu, nr. 2, licitaţie pentru vânzarea stu
pinei Mcsteaein.

Relaţii suplimentare Ia sediu) Filialei sau 
la telefon. 622481.

S j4  TZtmeţ
Str 22 Decembrie. nr.26],TeLV40.'54/2.1£»«Sg2584O.fa)«f40 5432584»

vederea

Organizează în data de 7 mai 1996 Ia se-
preselecţieş 

unor spaţii disponibile.
diul societăţii licitaţia pentru preselecţie In 

închirierii

de stal 
- studii SU-

juri dîc

ih

S.C. IMPRIMEX S.R.L.
' * ' . ;\

Execută la comandă:
•  firme ţi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propaganda vizuală şt c- 

vertîzoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.
Informaţii ia sediul firmei din Deva,

strada Călugâreiii, nr. 2.
Tel 054/625062.

S.C. IMAR SJL 
A R A D

Vă aşteaptă Ia a treia 
ediţie a

târgului
DE CASA

O importanta expoziţie specializată de
__,_*lă stU, rustic şi modern* tapiţerii, PAL,
sertare, şipci ornamentale şi parchet lameiar. 

06, — 10. MAI 1996 
ARAB, Călea Aurel Vlaicu, nr. 14 

TELEFON: •51- -̂244815 
FAX: 057—289028

W W V W W W lW W W W W ^ WIMtMWWWW

■*— Direcţia. controlului financiar
— inspector specialitate B ■ 

perioare — 4 posturi.
■—* Serviciul „Contencios"

— şef servieta — consilier 
. stadii superioare — I posf.
— Serviciul „Financiar Contabilitate"

— şef servieta — inspector 
IA ■-*> studii superioare . — 1 post.

n. administraţia financiara  
oraştie

re* Compartiment T.VJl.
— inspector specialitate IB — studii SA» 

perioare —  I posi.
U t CIRCUMSCRIPŢIA FISCALA 

LUPENI
— Compartiment „Administrativ**

— paznic — studii medii — I post.
W . PERCEPŢIA Rt/RALA ILIA

— Biroul Trezorerie'
— şef birou — referent IA — studii 

«fii— 1 post
\ *re agent fiscal I stadii medii— I  
• înscrierile pentru concurs se var face 
în data de 10. V. 1996.

Relaţii suplimentare Ia telefon 2,13544 } 
serviciul „Salarizare, resurse umane".

SOC. DE PRODUCŢIE INDUSTRIALA 
„CARMETAPLAST“ S.A. DEVA 

Angajează pentru eşriera . Brănişca ; 
i _ >— 2 şoferi categoria B, C, pentru
basculantă de 16 tone (R. 19215 DFK). 

t De preferinţă persoanele angaiate să 
domiciliul In Brănişca, zona Iiia sau Deva.

POSIBILITĂŢI DE CÂŞTIGURI 
SUBSTANŢIALE SUPLIMENTARE 

IN TIMPUL LIBER
Institut de marketing şi cercetare a opiniei pu

blice caută colaboratori locali iu Deva şl Haţeg, 
pentru activitatea de aplicare chestionare.

Condfţîi: vârsta maximă 40 ani; studii Ii.
ceale sau superioare; posibilitate de deplasare tn 
jttdeţi; ■" :

Aplicarea chestionarelor este o activitate de pza- 
cizie şi solicită disponibilitatea lucrului cu Oi* 
menii. Puteţi fi solicitat pentru această muncă 
de circa 8—10 ori pe an. Persoanele interesate sunt 

să trimită urgent o scurtă autoprezentare 
de mână, însoţită de numărul de telefon la 
at ti contactate, pe adresa r C.P. 56—52 7YRQ 

Bucureşti.
Relaţii Ia telefon (61) 2116999, Mirela Pintea, 

Corina Aldea. , -" |

S.C. CHIMICA SA. !
cu sediul in Grăştie, str. Codrului, nr. 24, 

Anunţă pe toţi acţionarii că. Adunarea 
Generală va avea loc io data de 17 mai 1996, 
ora 10, la sediol &.C. CHIMICA S.A. Orăştia, 

Pentru relaţii suplimentare se poate lua fc- 
ggtura Ia telefoanele: 641670; 641250 —, Ba* 
terforl36.

4
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CUVÂNTUL l ib e r

1
— 29l£>
—  190 3  .
— 2788 »*
— 4375 ̂

6 mai 1996
•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
•  I franc francez —
• 100 lire italiene —

Sur suri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a României

VAr/.v/r^,vr«wţ«WVWrtVWWVVVVrtV^ASVVV

Vremea
PROGNOZA PENTRU 

INTERVALUL 3—9 MAI

Vremea va fi caldă. în 
primă parte a săptămânii 

-Se va manifesta o oare
care instabilitate în jumă
tatea de nord a ţării 
ţi în zona de munte, prin 
înnourări accentuate, a- 
verse de ploaie, însoţite 
de descărcări electrice şi 
intensificări de vânt.

în, restul ţării aversele 
se vor produce izolat, mai 
ales după-amîaza.

în partea a doua a in
tervalului instabilitatea se 
sra diminua, iar vremea 
va fi predominant fru
moasă.

Temperaturile maxime se 
„vor situa între 20—30 
grade, mai scăzute In pri

hana zi, dar . izolat mai ri
dicate în a doua parte a
Săptămânii, iar cele mini- 
"Pie, în general între 10—16 

'! Scade. {Meteorolog de ser
viciu MAIER ILDYKO).

PROGNOZA 
METEOROLOGICĂ 

PENTfeU LUNA MAI 1996

Temperaturile medii lu- 
'fiăre se vor situa în limi- 
; l i  normale, exceptând zo- 

restrânse din Banat şi 
aia, unde vor fi uşor 

; (Hai ridicate decât mediile 
'Mlultianualc, regimul plu
viometric va fi deficitar 
pe alocuri în Muntenia şi 
Moldova, izolat îij Banat 
şi zona de deal se va 
produce excedent pluvio
metric.

1—10 mai: vremea va 
di în general frumoasă şi 
SEaţdă, exceptând ultimele 
zile, când vremea se va

răci şi vor cădea ploi sub 
formă de aversă, însoţite 
şi de descărcări electrice, 
mai ales în vestul şi su
dul ţării. Vântul va sufla 
moderat cu unele inten
sificări din sector nord- 
estic, îndeosebi la înce
putul decadei.

11—20 mai: vremea va 
fi în general instabilă, vor 
cădea ploi mai ales sub 
formă de aversă, însoţite 
frecvent de descărcări e- 
lectrice. Vântul va prezen
ta intensificări trecătoa
re, mai ales în primele 
şi ultimele zile. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între 4 şi 14 gr, izo
lat mai coborâte la înce
putul decadei, iar cele 
maxime se vor situa în 
general între 16 şi 26 gr.

21—31 mai: vremea va 
fi umedă şi instabilă în, 
prima jumătate a perioa
dei, când vor cădea ' ploi 
cu caracter de aversă, în
soţite frecvent şi de des
cărcări electrice şi izolat 
de grindină. Apoi vremea 
se va ameliora treptat, 
începând din nordul ţării. 
Vântul va prezenta inten
sificări din sector predo
minant nordic, mai ales 
în Moldova şi Dobrogea. 
Temperaturile minime vpr 
fi cuprinse între 6 şi 16 
grade,' iar cele maxime se 
vor situa între 17 şi 27 
gr, mai ridicate izolat în 
zonele de câmpie, în ul
timele zile.

PROGNOZA 
PRELIMINARĂ 
PENTRU LUNA

IUNIE 1996

Atât temperaturile medii 
lunare, cât şi cantităţile 
de precipitaţii se vor si
tua în limite normale. (Me
teorolog, MIHAELA CIII- 
ROVICI).

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 
38 31 8 35 20 6

TRAGEREA EXPRES DIN 02. 05. 1996 
6 44 24 49 16 43

1
1

Ami
I MARTI, 7 MAI, si MIERCURI, 8 MAI,
■  SE SISTEAZĂ FURNIZAREA APEI POŢABI
■  LE LA DEVA, HAŢEG, CĂLAN, SIMERIA. 
j| R.A.G.C.L. Deva anunţă pe toţi consumatorii 
|de apă rece şi apă caldă că, în perioada de 
1 7. 05. 1096, ora 7, până în data de 9. 05. 1996, 
sora 7, se sistează furnizarea apei potabile 
Itotal în municipiul" Deva, oraşele Haţeg, 
iCălan, Simeria şi comunele adiacente.

« Sistarea furnizării apei potabile se face 
ca urmare a unor reparaţii la conducta de 0 

JlOOO şi în instalaţiile de tratare a apei po
tabile Baţi/, şi Orleâ şi care necesită oprirea

I
I
I
1
I
I
I
I
I

'acestora. I

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând apartament trei
camere, etaj III, Orăştie, 
Mureşului, bloc 16 B, ap. 
139. (79340)

•  Vând rochie mirea
să, tel. 626774..

•  Vând apartament trei
camere, plus garaj cu piv- 
Iniţă, Orăştie, Mureşului, 
bloc 9, ap. 49. după ora 
18. (7835)

•  Gumpăr lână nespăla
tă, Orăştie, Victoriei, 2. 
Tel. 647343. (7926)

•  Vând apartament 3
camere, ultracentral, Deva, 
Decebal, bl. 8, ap. 48, te-, 
lefon 613621. (8469)

•  Vând tractor U 650,
pământ intravilan si ara
bil, tel. 661593. ' (8952)

•  Vând Dacia 1300 break, 
an fabricaţie 1987, telefon 
615617, după ora 15.

• (8463)

•  Vând \ Citroen Combi, 
neînmatriculat, 1800 DM, 
negociabil, tel. 216483.

(8468)

•  Vând motoscuter tran
sport marfă. Informaţii 
tel.731541. (8459)

•  Vând Dacia 1300, fa
bricaţie 1978, preţ avan
tajos, tel. 617976. (8457)

•  IMPORTATOR di
rect. vinde haine im
port Austria şi Ger
mania, nesortate, preţ 
4000 lei/kg. Relaţii 
Sebeş, bd. Lucian 
Blaga, nr. 11, tel. 
058/732296. (8399)

•  Vând pătuţ copil şi
măsuţă de sticlă, telefon 
230592. (9037)

W V.W .VW .W JV.W W

• Vând casă ultra
central. A. Şaguna, 
nr. 8, tel. 219042. ’

(9286)

•  Vând casă, zona cenr 
.trală, Deva, informaţii tel. 
222149, orele 14—18. '(9287)

•  Vând parbriz Volk
swagen L.T. 28, nou, tel. 
621793, zilnic, orele 18—21.

(8455)

•  Vând Mitsubishi Die
sel sau talon. Informaţii 
tel. 226692. (8453)

m Vând motor Opel Ka- 
dett, bicicletă expres, be
tonieră, -mobilă, aparat su
dură, tel, 214904. \  (8955)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere, Deva, Goj- 
du, bl. P 6, sc. II, âp. 21, 
parter. (9299)

•  Vând chioşc alimen
taţie publică cu contract,
Deva, Eminescu (Garto- 

drom), relaţii tel. 625989.
(0278)

• Vând schelet metalic
pentru cort, 12 x, 25 m. 
Telefon G28763. (8195)

• Vând apartament 3 ca
mere, • bdul Decebal, bl. 
23, sc. E, et. 8, preţ 
40-000 000’ (negociabil), tel. 
625100. (8470)

• Vând apartament 3
camere. Brad, tel. 651057, 
după ora 18. (9157)

•  Vând Dacia 1100, cu
bloc motor spart. Haţeg, 
bloc 1, Bucura, scara A, 
ap. 12. (7047)

•  Vând apartament cu
două camere, decomanda
te, lângă poştă Telefon 
728319. (8272)

•  Vând măcelărie în Hu
nedoara, vad comercial ex
celent şi camionetă izoter
mă. Informaţii ̂ tel. 718722. 
sau 715088. * (8273)

OFERTE 
DE SERVICH

• •  S.C. EFY STYLE
SERV. S.RX. DEVA
angajează gestionar şi 
facturistă, vârsta ma
ximă 35 ani. Relaţii 
la sediul firmei, str. 
Gh. Bariţiu, nr. î  A, 
tel. 230957, între 
9—17. (8474)

•  S.C.-' Şeminee Gon-
struct SRL Brâşov exe
cută montări-remontări şe- 
minee şi sobe teracotă. In
formaţii' tel. 054 - 625734 ; 
054 - 617890. (8199)

•  Efectuez transport 1 t,
preţuri rezonabile. Tele
fon 216483. (8460)

9 Societatea Garant 
Consulting facilitează • 
vânzarea-cumpărarea 

'apartamentelor, case
lor, terenurilor, tel. 
615800. (9*66)

•  S.C. COTURNIX 
SRL DEVA,. adresa i 
str. Libertăţii, bl. A, 
sc. E, tel. 212838, AN- 
GAJEAZA .agenţi co
merciali (bărbaţi). Con
curenţii vor prezen
ta: copie după ultimul 
act de studii. Condi
ţii: vârsţa maximă 28 
ani; domiciliul stabil 
în Deva. Firma este 
specializată pe comerţ 
en-gros cu cosmetice 
şi produse . ' chimico- 
casnice. ’ (9291)

. •  •  m mm w m m m m mm m

9  S.C. Auto-Bobin Prest- 
SRL, punct lucru Şoimuş, 
nr. 233, angajează cu pro
bă luţru. un electrician 
lumină şi forţă, un sudor 
electric si autogen, un lă-

DIVERSE

•  Nataşa Şerban locuieş
te la noua adresă: Orăş
tie, Micro 1, str. Frica-
zului, bl, 42, ap. 64, sc. D.

SCHIMBURI 
’ DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 3 
camere, plus diferenţă, cu 
apartament 4 camere, zo
nă1 centrală, Deva, Gojdu, 
bloc E 1 B, ap. 18. Infor
maţii la tel. 615956, până 
la ora 15, după masă la 
adresa de mai sus. (9300)

cătuş confecţii metalice. 
Informaţii tel. 668X55, Şoi
muş. ’ (8471)

ÎNCHIRIERI

•  Ofer spre închiriere 
spaţiu, comercial şi vând 
remorcă ARO. Deva, tel. 
615602. (8461)

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu amena
jat pentru depozit en- 
gros, 35 mp (cartier 
Oituz), tel. 622137.

(9035)

•  Profesor pensionar,
singur, caut cameră mo
bilată bloc sau garsonie
ră. Tel. 612576. (8951)

•  închiriez garaj şi pri
mesc fete în gazdă. Deva, 
tel. 616603. (8456)

COMEMORĂRI

•  Soţia cu fetiţa, pă
rinţii, sora şi cumnatul, 
împreună cu nepoţii, a- 
mintese' celor care l-au cu
noscut pe

POPA IOAN FLORIN
din Sîntândrei, că se îm
plinesc doi ani de la tra
gica despărţire.

Dumnezeu să te odih
nească ! (399113)

•  In 6 mai se îm
plineşte un an de la 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost

NICU GOSTIAN
Dumnezeu să:l odih

nească în pace 1 Fa
milia. .(92950)

•  Şase săptămâni 
de durere, lacrimi şi 
suspin pentru cel ca
re a fost

PARAU JIAN, 
un minunat unchi, 
cumnat şi frate. Nu 
te vom uita niciodată. 
Nepoata Liana, cum
nata Maria, fratele 
Iulian. (98451)

•  Pioasă aducere a- 
minte la împlinirea 
celor 10 ani de la tre
cerea în nefiinţă, a 
celui care a fost 
MUNTEANU VIRGIL

Colectivul Oficiului 
de calcul şi colabora
torii din , centrala 
„Condor* SA. Deva.

(8473)

•  Părinţii, frăţio
rul şi bunicii te de
plâng, şi acum, când 
se împlinesc şase săp
tămâni de la despăr
ţirea de tine, dragă

IONUŢ balaş
Comemorarea, du

minică, în localitatea 
Turdaş. Te vom păstra 
mereu viu în inimi
le noastre. (399112)

DECESE

•  Cu durere în su
flete, colectivul de Ia 
reparaţii cazane F.E. 
Minţia. anunţă dis
pariţia din viaţă a 
colegului lor

ANCA IOAN, 
decedat în 3 mai, la 
frumoasa vârstă de 38 
ani.
Dumnezeu să-l odih
nească ! (8478)

Abonamentul la ziarul 
„Cuvântul liber**

\

Abonamentul este calea cea mai sigură şi 
mai avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şi corectă 
a cititorilor..

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şi sporirea costurilor zia
relor şi abonamentelor. Din luna mal, preţul' 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 1 

exemplar (zilnic în opt pagini), iar al abona- ) 
mentului de 3000 lei/lună, plus taxele poştale, ţ 

Avantajul abonamentului este evident de \ 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, l 
faţă de cumpărarea cu bucata. L

REGIA AUTONOMĂ „ACTIVITATEA*1 )
ORĂŞTIE |

Anunţă sistarea apei potabile la toţi con- , 
sumatorii, în data de 08. 05. 1996, între orele \ 
7,00—19,00, pentru executarea unor lucrări. )

S.C. „DECEBAL** S.A. DEVA i
Organizează în ziua de 17 mai 1996, ora > 

13, Ia Petroşani, str. G. Enescu, închirierea ' 
spaţiilor de depozitare din fosta fabrică de pre
parate carne, în suprafaţă de 600 mp, conform 
H.G. 1228/90.

Informaţii suplimentare la tel. 211760, 1, 2. j
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