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Liberalizarea prețurilor și protecția socială
O

wNE DA CU 0 MÂNA Șl NE IA CU DOUA“
februarie, am 
magazine din 
desfac produse 
de strictă ne-

a municipiului sunt am
plasate mai multe uni
tăți care desfac carne și 
mezeluri.

doi. 20 
trecut prin 
Deva care 
alimentare 
cesitate. In hala centrală

UN PAS DUREROS, DAR NECESAR
6.9. „COMVI ALEX“. 

Tocmai. se urunjau in vi
trină produsele sosite de 
la Hunedoara, cu prețuri 
Liberalizate Salamul .Vic
toria'" — 23950 lei/ kg, 
polonezul — 15 280 Iei/kg.

L-am abordat pe dl 
loan Voinica,, administra
tor de societate : „Sunt la 
prețurile minimale — 
spunea. Adaosul nostru 
este de 8-10 la stltă, plus 
TVA 9 la sută. Trebuia 
făcut acest pas, altfel nu 
se putea pentru că cco-

nomia este pe butuci. E 
drept că-i dureros și pen- 
ru comcrcianți șl pentru

PREȚURI 
GOMPANY. 
Privim pre
vizibil ș! ne 

ele

S.O AGRO 
Aglomerație, 
țurile afișate 
dăm seama că aici
sunt cele vechi. Notăm: 
mușchiuleț de porc — la 
10 320 lei/kg; pulpă fără

REZONABILE
Stăm de vorbă cu mal 

imultl aumDărătorl. Unii 
— dna Adriana Tufar și 
Gheorghe Huli — îșl spun 
(numele, alții preferă a- 
nonimatul. Oricum, toți 
sunt de acord că pre-f 
țurile sunt rezonabile fa
ță de alte magazine din 
municipiu la care acestea 
au ajuns să fie exage
rate. peste puterea lor de 
cumpărare.

..Enigma” s-a dezlegat 
în discuția cu dl asociat

cumpărătorul de rând. 
Impactul era însă mai 
puțin dureros dacă întâi 
se luau măsurile de pro
tecție socială și apoi ve
nea valul scumpirilor".

10 169 ; cele mai 
mici prețuri Ia ciolane 
— 3557 lei/kg., cap de 
porc — 2200, osânză — 
2536 ș! organe 2141 Iei ' 
kg. •

Ancheta realizată de 
ESTERA ȘINA, 

VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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POSIBILE MĂSURI Dl FORȚĂ 
ALE MINERILOR

• Restructurarea — un acoperiș la o 
casă fără ziduri;

• Prefectura este acuzată de indiferen
tă î

• 55 de miliarde de lei datorie Ia RENEL;
• Energie electrică în regim de avarie.

ia de Aramă șl Bocșa a 
fost sistată activitatea din 
motive de nerentabilitate. 
Conducerea Prefecturii a 
fost acuzată de sindicaliști 
că nu știe că la Boița — 
Hațeg nu există o alterna
tivă socială pentru cei pes
te 300 de angajați ai mi
nei. „Există o indiferența 
a Prefecturii față de ce se 
întâmplă în teritoriu”, spu
nea Nicolae Giocan, ară
tând că este posibil ca, în 
curând, și alte perimetre 
miniere să intre în regim 
de conservare. Pe de altă 
parte, conform liderilor 
sindicali, o rentabilizare a 
activității In exploatările 
miniere nu se poate face 
fără o tehnologie modernă. 
Utilajele folosite In pre
zent în minele RAQ Deva 
au o stare avansată de u- 
zură, majoritatea dintre 
ele având o vechime de 
aproape 40 de ani.

Datorită faptului că RAG 
Deva are restanțe la pla
ta energiei electrice în va
loare de 55 de miliarde de 
lei, din 20 februarie mal 
multe sucursale miniere nu 
mal primesc cota de cu
rent electric decât pentru 
funcționare în regim de 
avarie. în această situație 
se află, potrivit celor de
clarate de liderii sindicali, 
S.M. Brad, Gertej, Deva, 
Vețel, Boița — Hațeg, Ba
ia de Aramă, urmând ca 
din 24 februarie măsura 
să fie extinsă la Abrud, 
Roșia Montană, Baia de 
Arieș și Zlatna. Conform 
specialiștilor, prin menține
rea cotelor de 
tuielile scad 
procente.

SORIN

Liga Sindicatelor Mini
ere Solidaritatea '92 Deva 
nu va accepta nici un fel 
de restructurări în cadrul 
Regiei Autonome a Gupru- 
lui Deva (RAG), fără exis
tența unor alternative so
ciale, s-a afirmat în cadrul 
unei conferințe de presă 
desfășurate joi, 20 februa
rie, la sediul Ligii. Orice 
disponibilizare de personal, 
fără îndeplinirea condi
ției prezentate, va conduce 
la măsuri de forță ce vor 
fi puse în aplicare de con
ducerea bigii Solidaritatea 
’92 Deva, a declarat pre
ședintele acesteia Nicolae 
Giocan.

Sindicaliștii sunt nemul
țumiți că planul de restruc
turare nu a fost negociat 
cu partenerii sociali. In vi
ziunea sindicatelor, ceea ce 
propune actualul Executiv 
nu reprezintă un program 
de restructurare, ci o pâr
ghie generatoare de șomaj. 
Conducerea Ligii Solidari
tatea '92 Deva consideră 
că înainte de o posibilă dis
ponibilizare de personal, 
angajați! trebuie recalifi
cați și direcționați spre 
locuri de muncă pregătite 
în alte domenii. în acest 
sens se va cere Direcției 
Județene de Muncă și Pro
tecție Socială, Prefecturii, 
primăriilor și unor organi
zații non-guvernamentale 
ce promovează programe 
ale PHARE " ’ ’ ’
că o comisie 
lueze starea 
problematica 
dețului.

In cadrul conferinței de 
presă a fost anunțat fap
tul că la exploatările mi
niere Boița — Hațeg, Ba-

să alcătuias
că re să eva- 
economică și 
socială a ju-

avarie, chel- 
doar cu 15

BLADA

Foto ANTON SOCACJ

> u , ■ : r •

line tie scara până di
mineața... Sunt paznic 
de noapte._

l alcid oscop 
duminical

foaie - pentru
Ji inimă

nunta

Programele
TVR 2, PRO TV
ANTENA l.

TV Ii 1,

Starea mediului

Paradoxuri 
tțanzi(ici

de CruceFiliala
Rație d județului.
După
dorește să activeze 

mal bine.

un an bun.

Sediul Prefecturii jude) ului Hunedoara.

Vă oferă:.
RAEINAMENTțși CALITATE

prin produsele sale;
lichiorurile cremă LADY M
(whisky cream, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 

cocos, ciocolată cu alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie) 

bmnay ul BROOS
TENTAȚIA RAFINAMENTULUI

f PRAȘTIE tel. 054-64.75.72, fax 054/64.19.42 J
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FAZA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR 
ȘCOLARE CONTINUA

Sâmbătă dimineața la Deva se desfășoară etapa w 
județeană a olimpiadelor de Matematică, Limba la. i 
tină. Biologie și Istorie. La primele două discipline * 
concursurile au loc la Colegiul Național „Decebal", J 
Biologia — la Grupul Școlar de Telecomunicații și * 
Transporturi Auto „Transilvania" în timp ce Școala 
Generală nr 5 va găzdui olimpiada de Istorie. (G.B.) I

POLITICA
Filiala județeană a PSDR se întrunește astăzi, j 

sâmbătă, 22 februarie, în cadrul conferinței județene, » 
Evenimentul are loc la Casa de cultură din Deva ♦ 
și va fi urmat de o conferință de presă. (SB.) j 

DUPĂ TRADIȚIE j,
Păstrând tradiția, în ultima sâmbătă din luna I 

februarie, respectiv azi, 22, la Rapoltu Mare are loc f 
târgul local. Este un bun prilej pentru locuitorii * 
din zonă să ia cunoștință despre mișcarea prețurilor + 
la animale și la mărfuri. (N.T.) ț

TURNEU 1)E HANDBAL MASCULIN <
Sâmbătă și <liu 

tur-
duminică, în Sala Sporturilor 

Deva se dispută ultimele meciuri din al doilea 
neu de sală la handbal masculin, juniori I ce arc* 
loc în perioada 20—23 februarie. Deci, sâmbătă și ♦ 
duminică, între orele 9—13, ultimele întreceri între , 
tineri handbaliști din Hunedoara, Timișoara,. Reșița, 
Arad și

Azi, 
in Deva 
cembfie,

T.ugoj, (S.C.) i
farmacii: de serviciu

sâmbătă, și niâinyc, duminică, va funcționa *
farmacia ..Diana". situată in strada 22 De- 1
bloc Îl, Telefon 62179-1. (E.S.) 1
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„NE DA CU 0 MANA Șl NE IA CU DOUA
(Urmare din pag. 1)

Sarkozi Francisc. care 
ne-a spus că aceste pro
duse aflau în stoc.
Dar prețurile se vor schim
ba io fnncție de costul

FARA

animalelor în viu pe> eare 
urmeaza să le aehizițio - 
neze Tot dumnealui cre
de că liberalizarea pre
țurilor va fi în avanta - 
jul furnizorilor lor, care 
acum vor fi plătiți la 
timp.

CARNE,

sionar, cu o pensie de 
420 000 lei pe lună. Dom
nul. care a dorit să ră
mână anonim, se gândeș-

„AM CERUT <AI MULT,
DAR N-A MERS".

FARA BANI

Brănișca, o tânără 
ne-a propus în lo- 

un pseudo- 
eu

ao. 
Puțini 
mat puțină carne, 
chitrleț de vită — 
lei (preț liberalizat)-, 
teva găini 
6 250 lei/kg.
cată foarte grosă-w— 9543; 
mai era, și slănină afu
mată cu 4114 lei/kg. M 
zelurite nu-și schimbaseră 
încă preturile, rămânând 
astfel — ni s-a spus — 
până duminică. 23. II., In
clusiv. Am mai Înțeles 
aici ei nu numai cum
părătorii sunt îngrijorați 
de saltul; preturilor,, ci ți 
vânzătorii. Dna

s: A.
Și 

Muț- 
30 852 

câ- 
jerpelite- — 

came to-

DECEBAL 
cumpărători.

gheleseu afirma câ pen
tru luna treeută * primit 
un salariu de 24099 tel, 
colegele chiar maf puțin 
„pentru că nu ne-am fă-

Din 
(care 
cui numelui 
nim) vindea laptele 
2000 lei litrul. „Am ceru* 
2500 de lei pe litru, ne 
mărturisea, dar n-a mers”; 
Alte produse lactate pe 
piața liberă aveau prețuri"

Ancheta săptămânii

Ligia An-

OPINII DIFERITE

cut planul”. Dacă fa pre
țurile vechL-au și Fau fă
cut, atunci la cete noi?

Aceasta era situația în 
cele trei unități 
pieței centrale.

din hala

intre- 10 000 șl 15.000 tei 
kilogramul de telemea de

4 
iar 
lei 
ță- 
de

ei, 4000 lei borcanul 
smântână de 400 gr, 
brânza. 
bucata, 
răncile 
Iei. în
e tonetă 
lei.

să

Fresh "Alîm-

Am vrut 
ne oferă ți 
magazinul 
cam din centru. La car
ne, prețui variază între 
9650 lei/kg (vită, calitatea 
a H-a| ți 30 090 lei/kg. 
(cotlet fără osl Ls meze- 
luri sertiisentele cele mai 
ieftine sunt toba ți sân- 
gerettir (4580- lei, respec
tiv, 7420 lei/kg), ia* cele 
mai scumpe cabanosul ți 
salamul „Victoria" (28130 
lei/kg ți; respectiv, 26 500

vedem ce 
ce prețuri

celor doi 
care am 

In acest 
diametral 
susține că

lei/kg), Părerile 
cumpărători cu 
stat de vorbă 
magazin sunt 
opuse. Primul 
„oricum va cumpăra ceva 
carne și că nu-> descu
rajează liberalizările, fiind 
măsuri necesare**, In 
schimb, dl Petru Cărmă- 
zan. eu o pensie neinde
xată de 200 000 lei, spu
ne că „mă uit ți nu pot 
să cumpăr nimic".

de vaci 4506' 
Pe un ou 

cereau 500 
aceeași piață la 

oul costa 400

☆

prinîn raidul nostru 
câteva unități ale comer-

OAMENII „VOTEAZĂ” PREȚUL
PÂINII

10,40 Matineu mu- 
Pas cu pas; 

Ecranul; 14,00 Jur- 
14,10 Tranzit 128 ; 

Teleenciclopedia ;
Jurnal; 20,35 Film •

7,00 Bună dimineața!
8.50 Tip-top, Mini-top ;
9.50 Drumul spre AvJntea
(»); ....................
zical ; 11,25 
12,15 
nai;
19,10 
20,00 
Acoperă-i fața!; 21,30 Ga
la laureaților i San Remo.

Am trecut mai ales 
prin magazine de carne 
și mezeluri pentru că a- 
ceste produse au costat 
întotdeauna mai mult, iar 
scumpirile lor îi îngro
zesc pur ți simplu pe oa
meni. Dar mai mult de
cât carne, consumăm 
pâine. Era firesc să ne 
oprim ia up asemenea 
magazin, respectiv la ma
gazinul 10 al S.C. „Ce
tate”. Dna Petronela Susai 
spune că ..de azi (ziua 
documentării — n.n.); s-au 
schimbat câteva prețuri

NOROC CU
Alte alimente de bază 

suni zahărul uleiul făina 
albă. La magazinul „Ima 
Central” din hală tie mai 
puteau fi cumpărate 
prețuri 
Atât

la pâine, nu ți la spe
cialități”. Acum pâinea 
de 1750 costă 2700 lei, 
cea de 1400 — 2200, fran
zela de 1000 — 1700, iar
cea mică de 600 — 1040
lei. Surprinzător pentru 
lucrătoarele magazinului, 
de această dată oamenii 
n-au comentat. O sin
gură persoană, revoltată, 
a zis: „La prețul ăsta 
s-o mănânce cei care l-au 
votat pe Constantinescu”. 
Din păcate, trebuie s-o 
mâncăm toți, Indiferent 
cu cine am votat.

la
neliberalizate, 

zahărul, uleiul

PENSII

STOCURILE
indigen și de import, cât 
și făina albă. Dar asta 
doar „până când - se vor 
termina stocurile exis
tente”, cum spunea vân- 
zătoarea Gabriela Farcaș. 
Ce va fi după aceea...

DIFERITE,
ACELEAȘI TEMERI

„Ne 
ne îa 
ta-i i 
sia Mașalcu, referitor la 
liberalizarea prețurilor șl 
la măsurile de protecție 
socială adoptate de gu
vern. Iar dacă temerile

• dă cu o mână și 
eu două”. Aceas- 

opinia dnei Nasta-
acestei femei, care, la cei 
70 de ani, singură ți 
bolnavă, trăiește din 
130 000 lei pe lună, sunt 
mai mult decât înteme
iate, ar putea surprinde 
îngrijorarea altui pen-

te deja la costul apel 
calde Începând cu luna 
mai, când se va scumpi 
^igacaloFia.

ii

DE LA POLIȚIA SANITARĂ

☆

I
►

calității, în- 
toate actele 
legislație.

corespund 
sețite de 
impuse de

i ■

tulul devean situațiile în
tâlnite an fost diferite, 
așa cum le-am șl prezen
tai. Senzația noastră a 
fost eă oamenii, în mare 
parte, au fost pregătiți 
psihologie de guvernanți 
— care ne-au tot averti
zat asupra măsurilor dure 
—. și preturile actuale 
au-i șochează îa mod 
deosebit. Totuși, atitudini 
diferite există. Dacă unii, 
extrem de puțini, nu par 
să se sinchisească a- 
tuncî când plătesc peste 
36 000 lei pentru tin kg 
de carne, pe mulți i-am 
întâlnit voiajând de la 
un megazin la altul, pri
vind și comparând pre
țurile între ele șl prețu
rile cu banii le* 
buzunar. Unii 
aceste măsuri 
fiind necesare 
tabiîe pentru 
rea vieții noastre 
nomice—sociale; Alții mai 
plâng după vremea lui 
Ceaușescu, când — spun 
ei— o duceau mai bine.

din 
acceptă 

dure ca 
ți inevî- 

însânâtoșl- 
eca-

Sâmbătă,
22 februarie 1997

11,00 Pilm. Omul 
știa prea multe (r);

; 3,00 Film.
14,30 

15,00 Sport; 
Iu' Gaiță ;

VR5; 19,00 
câștigi! (cs);
20,00 Film.

(•h
care
12,55 Știri,
Ascensiunea (SUA);
Stan ți Bran;
17,45 Lumea 
,3,00 Serial 
Te iuți ți
19,30 Știri ;
Pe muchie de cuțit [SUA, 
1990); 22,00 Crimă cu
premeditare (s); .23.00 $- 
rial.

o.. ...

1N CANTINE, MASA SE SERVEȘTE
ÎN CONDIȚII IGIENICE

Recent s-a întreprins 
o acțiune împreună cu 
Oficiul de Protecție a 
Consumatorului în timpul 
căreia s-au verificat can
tinele miniere din Valea 
Jiului, cate oferă mi
nerilor o masă caldă și 
suplimente In condiții 
corespunzătoare privind 
normele igienico—sani
tare.

Dacă până acum se 
servesc foarte puține 
porții de mâncare caldă, 
In viitor se va servi nu* 
mal masă caldă. în ve
derea îndeplinirii aces
tui deziaerat există 
preocupări de amena
jare mai bună a sălilor 
de mese eu datările ne
cesare de mese și scau
ne, precum ți dota
rea bucătăriilor cu ve
sela necesară, cu instru
mentar șl ustensilele ne 
cesare.

în timpul controlului 
-a constatat că toate 

alimentele puse fot con
sum «unt proaspete,

AetHM, ia teeepHt de 
an, este o afluență hțaao- 
la vizarea autfudzațfitea I 
sanitare de funcționa
re. în continuare con-> 
statăm că mjilțj agent!' 
eeonomie^ au uitat să-ți. 
vizeze- antorizațin sa«8-l 
tară de funcționare. în 
ultimele două săptămâni 
s-au aplicat nu mal 
puțin de 36 sanctftmi 
pentru această e»ba- 
venție !

Se supravegheau «»! 
toată atenția de către, 
Poliția sanitară cojită»- j 
tea apei; eteetuâmiu-a* j 
pe iângă; receTtaretr <te 
probe de apă ți exper
tize complexe ale surse
lor de apă di» județ.

FOLIȚM SA» 
DEVA

Duminică,
23 februarie 1997

C m 1 )
8,00 Bună dimineața ! ; 

9,00 Ping, Pong!; 10,00
Colț Alb (s); 10,30 Lu
mină din lumină; 11,30
Melodii populare- *' 
Viața «•*>» 
rin1 "

lui (s); 11 5 Him
Peripeții hi 15- < i- (SUA 
1993); 1245 Știri; I3j88
New* Radio (■)*» 13,38
Detectiv» de elită («e*M|;
14,39 Stat» ț» Bran; 15.K 
Lumea filmului; 16,00 Fot
bal. II. Calcio (d); 18.40 
Bevcrf"

I
I

C TVR 2 ] [antena l
zU,3u iiiuiuu pentru era 
ciun (film, SUA); 23,45 
Serial. Setea. (antena 1)

7,00 Întâlnirea de sâm
bătă • TVR Cluj-Napoca ; 
13,00 TVR Timișoara; 13,30 
Est Meridian Magazin • 
TVR lași; 16,15 Serial. 
Top Model; 17,10 Sera
ta muzicală TV; 20,05 
Itinerare spirituale (1); 20,30 
Tradiții; 21430 TVM • 
Mesager; 22,00 Serial. 
Santa Barbara; 23,15 Săp
tămâna sportivă; 0,15 
Rock-Pop.

7,00 Știri. Revista pre
sei ; 7,15 O iubire de
neuitat (s); 11,00 Serial
• Văduva (r); 12,30 Film. 
Sâ iubești din nou fSUA); 
14,00 Știri; 14,10 Film
(r). Justiția mafiei; 17,00 
Serial. Sfântul; 18,55 Pri
marul din Clear River (f-, 
SUA); 21,50 Un străin în 
oraș (dramă, SUA).

C TVR 2 J

7,00 Desene animote; 
9,30 Flipper (s); 10,00
Frații Hardy (s); 10,30
Misterele lui Nancy Drew

(piVASATț)
10,00 — 12.15 Reluări; 

13,45 Videotext; 
Desene animate; 
Serial o Trei destine (ep. 
103); 20,00 Jurnal TVR;
21,00 Film artistic; 22,30 
Videotext.

19,00
19,15

7,00
13,00 MTV; 14,00 
Râul (India, 1951); 
Top Model (»); 
zâmbet pentru vârsta 
treia; 18,05 Oglinzi 
rolele;
bara (s); 
pasiunea (s); 
ețtri;
sager; 
treia; 
„Phoenix" în concert.

5x2. TVR lași ;
Film.
16,10 

17,05 Un
a

pa 
18,50 Santa Bar- 

19,35 Puterea, . 
20,00 Ma 

21,00 TVM Me
21.30 Repriza a
23.30 Formația

[PRO - TV]
7,00 Desene anima 

te ; 9,00 Super Abra
cadabra . • Fiica oceanu

7,00 Știri ; 7,10 Serial
• Sfântul (r); 9,00 Mi -
siune- ultraiccrwtă (s); 9>30 
Comoara templierilor (s); 
10,00 Un câine cu imagi
nație (s); 15,00 Viafă pe
riculoasă (s., pi I); 174»
Serial. Sfântul; 18,50 FilM. 
Frumusețe amenințată ; 
20,30 Observator; 21,00 
Film. Cea mai bună ale
gere (dramă, SUA).

(devasat+)
18,08 — 12,15 Reluări; 

12,45 Film artistic; 
Videotex!; 19,00 
animale; 19,17 
„Trei destine") 
nai TVR; * 
fistic;

14,15 
Desene 
Serial. 

20,00 Jbr- 
21,00 Film ae- 

22,30 Videetexi

f

I
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! Trăim o perioadă tul-

Tăntălăul
(25—27); •

Profesorul
• CASA
CALAN:
(20—23);

ILIA: Co.

COJII 
pro.

Zluști și
Oamenii

scăzut, 
cauză oare? 
sunt mai 
au fiecare

și gogoma-
„MODERN"

• ••••«••••••«••«•«ewvvvvvv**

evoluția

5

Foto: ANTON SOCACI Ttt&IAN 0ONDOR

950 bo
și 1230

este
în ultimul an?

DEVA. Halei ..Sariaii

Paradoxuri ale tranziției
I

!• kws. plină' -de incerti.

«
I
«
I
■
I

■
■
«

i
■

I

I

tudini, cu multe și di- 
terse contradicții, cu 
greutăți mari și numc- 
roase semne «dfe între
bare Pe fondai acestor 
tastabilftfi «e manifestă 
și o serie de paradoxuri, 
ta orifiinea «cărora încli
năm să ■ credem că stă 
tranziții, cu inimaginabi
lele ei rătăciri

O mare dilemă care 
este legată -de © logică 
economică elementară 
constă în aceea că noua 
putere ne tot spune că 
acum este vremea sacri
ficiului, , că: nu suntem 
societate de consum, că 
dacă producem mai mult 
vom avea mai mult. A- 
ceste lucruri sunt bine 
Înțelese de către oricine, 
insă problema ce se 
pune este cea a cercului 

■ vicios și a crizei în care 
ne găsim, soluția de te
atre. se zice unică, fiind 
terapia de țoc, cum zic 
guvernanții, ta asemenea 
eondiții, când toți a- 
penții economici au 
tendința de a alinia pre
turile la niveM et«n>. 
t»ean, iar ipnterea de

cumpărare a populației 
tot scade, este lesne de 
priceput că, nefiind sti
mulat consumul sub nici 
o formă, apare evident 
faptul că neavând asigu
rate desfacerea și con. 
sumul, producția va stag
na sau se va bloca. A-

ori mai mult. Ne întoar. 
cern oare iar la întune
ric. trebuie să mai stin
gem un bec? La fel stau 
lucrtrile în cazul Rom. 
telecom, cu tarifele la 
convorbirile telefonice.

Neconvingătoare sunt 
ți argumentele în cazul

lyvv1’' VM

l!
AVAWAVCINEMA

• „î-ATllIA" DEVA ;

Risc maxim (21—271; •

,,PLACARA' HUNEDOA-

RA: Răscumpărarea

• „PARÂNG’*'

TROȘANI : Seven

2fe: Cocoțatul «le la

(îl-

PE.

(21—

Notre
,CUL-

TUBAL" LUFENl: Sabia

magică

părarca

(îl—24T. Râsenin-

{25—27); « „ZA.

BRAD: Curaj *nRÂND"
(Mu tertâi (21-2*); Seven

■

Cu câtva tirap ta ur
ând a sosit la redacție • 
fistulă, dactilografiată 
ta două rânduri, în care 
«m grup de „femei foar
te necăjite", angajate la 
o firmă particulară, din 
Deva, asupra denumirii 
căreia îmi Iau puterea 
da a păstra anonimatul, 
prezintă o așa.zisă 
tanție apocaliptică: 
tecrâm in fiecare zi 
M ți 44 ore, chiar

si- 
„Noi 
câte

lâniliiKa ți duminica, iar 
de cele mai multe ori 
Msutop ți chiar noaptea 
tar pentru munca pe caro 
• clepcnem nu suntem 
retribuite. Patronii se 
poarta foarte urât cu 
•ei... âle-au promis halato 
pentru lucru, ne-au pro. 
Mte lapte și n-am primit 
«talie în afară de muncă 
ți tor muncă pentru a 
se îmbogăți ei_ nu nc 
pntom permite să facem 
«re» plângere către pa. 
tromi noștri, 
a dnua zi am 
facă". Scurta 
tethe^ cu »

•deoarece 
fl date a- 
misivă se 
semnătură

ceasta durere vizează în 
special industria ușoară 
(confecții și încălțăminte 
în special), având în ve
dere că de partea de ali
mentație omul nu se 
poate lipsi. Atunci, dacă 
ne bântuie austeritatea ți 
trebuie să strângem cu
reaua la consum, 
va merge înainte 
rlucția, când aceasta nici 
■la export nu trece, no
li i nd competitivă?

Vorbind de paradoxuri, 
vedem efi în Ioc să fie 
etîmulatâ. producția de 
nergie electrică, spre 

exemplu, prin consum — 
cum se întâmplă în oc
cident — la noi dacă 
treci de 100 kW pe lună, 
plătești de aproape 5

, >*AWW<V.*.VAVJ

agriculturii, când se spune 
că vor fi stimulate im
porturile alimentare (nu 
pentru a-i falimenta pe 
producătorii autohtoni!), 
pentru a.i concura pe 
producătorii români și 
a-i determina să producă 
eficient. In realitate însă 
s-a dovedit că și corn, 
plexele 
trebuie 
duce la 
dbntali,
ment corespunzător

zootehnice care 
închise pot pro- 
parametrii . occi_ 
cu un mânase

și
cu o bază tehnico — ma
terială adecvată. Vor fi 
oare străinii chiar așa de 
interesați să cumpere 
de la noi niște complexe 
falimentare, cu mări 
datorii în spate, sau se 
urmăresc alte interese

ascunse? Nu întâmplător 
cei ce ne dau ocol spun 
că suntem o piață mare 
și sigură. Pentru cine 
oare? Intoxicându.ne ți 
imbătându-ne de cap cu 
tot felul de sfaturi și de 
experimente ce vor să le 
facă pe români, flutu- 
rându.ne mereu ideea 
că producția noastră nu 
este eficientă, că ei ne 
vor finanța, nu pe gra
tis bineînțeles, se înțe
lege că numai binele 
nu ne este dorit. Deve. 
nind dependenți econo
mic și mai ales alimen
tar de cei ce vor veni 
buluc cu investițiile, va 
trebui să nu ieșim din 
tiparul ți cuvântul celor 
ce ne „capitalizează”.

Dându.ne atâta 
tecție socială, cât 
mei noate suporta 
PIB-td nostru pipernicit 
și „demonstrfindu-ne” că 
este mai eficient să nu 
muncim (cum s.a întâm
plat cu vacanta de la 
sfârșit și început de an), 
nu ne mai mirăm că 
trăim o adevărată vreme 
a paradoxurilor tranzi-

Municipiul Hunedoara 
are în componența sa și 
șase sate — Hășda*. Boș, 
Groș, Răcăștie. 
Peștișu Mare, 
ce trăiesc în localitățile 
mai ses numite sunt, ma
joritatea dintre dumnea. 
lor, angajați la diferite 
firme ale orașului de pe 
Cerna, dar, în același timp, 
sunt și țărani, în sensul

trecut, se constată o u- 
șoară creștere la ovine. 
La bovine și porcine însă 
efectivele au

— Din ce
— Acestea 

multe. Satele 
pășune suficientă, dar în 
ultimii ani aceasta nu se 
mai curăță, nu sunt bani 
pentru procurarea de în
grășăminte chimice pen.

NEBULOZITATE

Că au pământ, prese ani
male ș.a. (n discuția ce 
am avut-o recent cu dna 
Rodica Rădoane, de la 
Centrul agricol al muni. 
cipiului. am întrebat:

— Câte animale au oa
menii ce trăiesc în satele 
Hunedoarei?

— In jur de
ovine

NîCOLAE TÎRCOD

vine, 1330 
porcine.

— Care
efectivelor

— în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului

tru fertilizarea pășunilor 
ți fânețelor. După păre
rea mea, situația ce v-am 
preaentat.a, în ce pri
vește efectivele de ani
male. nu concordă cu si
tuația reală.

— Adică?
— Efectivele sunt mai 

mari sau mai mici decât 
cifrele ce vi le.am oferit.

— Pentru că. evident.
situația evoluează. se
schimbă de la o zi la
alta...

— Nu numai din a-

«5--27); • „PATRIA" O-

T?A<=TțF: Un bărbat mul-

tipiicîrt <21—24); Plieno

menon (25—27); • „LU-

CE XrARUL** VULCAN :
Vii sau morți (21—24);
Rațiune și simțire (25—

• „DAC.IA" HAȚEG: 
liceu periculos (20—

27);
Un

24);
nul
HI X’FDOARA:
trăsnit (21—23);
DE CULTURA
Crudul adevăr
• „LUMINA" 
coșatul de la Notre Dame

oeastă pricină, ci ți pen 
tru că oamenii din sate, 
mai ales cei aflați la 
mare distanță de mumei, 
piu, nu vin să declare 
fătărilc sau iețirile din 
efective. Deci situația în 
acest domeniu este oam 
nebuloasă. Ar fi bine ca 
acei ața numiți împuter
niciți ai primăriei să țină 
o evidență strictă a evo
luției efectivelor și să le 
raporteze periodic.

Am reținut «uvântul 
nebulos, iar înțelesul a. 
cestuia este bine cunoscut. 
Sigur, în perioada ce o 
parcurge România, el este 
prezent îo muUe sectoare 
ale vieții noastre, 
găsește — sau 
să .și găsească 
tr-un domeniu

. oel al creșterii 
unde este ușor 
o evidență cât se poate de 
clară. Iar limpezirea si
tuației trebuie s.o tacă 
primăria municipiului ți 
chiar Centrul agricol Hu
nedoara. I

Nu-și 
n-ar trebui 
— loc In- 
cum este 
animalei or 
să se țină

(21—23).

.consacrată pentru aao- 
nime „Un grup de mun. 
citoare".

Sunt trei scenarii po
sibile. Unu: avem de.a 
face cu niște patroni ve- 
roși care-șl strivesc sub 
călcâi salariații, iar orice 
cârtire înseamnă conce. 
dierea; doi: se plătește 
tribut mentalităților u» 
nei vechi stări de fapt 
când atât munca cât 
plata erau asociate 
prefăcătoria .(„Noi 
facem că lucrăm. Iar 
se fac că ne plătesc*), 
iar trecerea spre rigorile 
sectorului privat gene
rează reacția calului 
sălbatic nare simte pen. 
tru prima dată liițul; 
trei: e vorba, pur și 
simplu, de generica ca
pră pe care mult hu
li. ul vecin autohton vrea 
să o vadă moartă.

Cu aceste gânduri în 
minte am descins la se. 
diul respectivei firme, o 
hală închiriată de la 
fabrica de mătase, pen
tru a încerca să stabilim

și 
cu 
ne 
ei

dimensiunea reală a ce
lor scrise in epistolă. 
Poziția administratori, 
lor srl-ului. ce este spe
cializat ia eonfecțienarea 
de fețe de pantofi din 
piele, este neamblgsă. 
Este adevărat, salariatele 
lucrează din greu, se ră
mâne peste program a- 
tunci când comenzile 
sunt numeroase, modul 
de lucru Ia bandă eli
mină timpii morți, ®e. 
productivi, existând doar 
două pauze în care munci
toarele se pot ■odihni sau 
îșî pot servi rustarea. 
Este tot atât de'adevărat, 
ne declară, patronul, că 
pentru erele suplimen
tare angajatele au fost 
plătite în plus conform 
înțelegerilor făcute; că 
salariile oferite «unt 
perfect corelate cu pro. 
ductivitatea muncii, cât

despre lapte nici nu 
poate fi vorba ținând 
cont de specificul acti
vității. Celor declarate 
«te administratorii fir
mei le vine în spriiin 
un proces_verbal înche
iat de inspectori din ca
drul D.M.P.S. Hunedoara 
— Deva ce au fost se
sizați de o anonimă 
similară celei sosite la 
redacție. Deci din ponctul 
de vedere al Codului 

Muncii, toate lucrurile sunt 
în legalitate.

La o rapidă 
făcută printre 
toare, sub atenta
praveghere a unuia din
tre patroni ce s.a înaî- 
■pâțânat să-mi facă suită, 
am schimbat câteva cu
vinte cu salariatele. Din 
goana perpetuă a mâini
lor pe unelte, femeile 
n-au avut cuvinte de

treccre 
munci, 

su-

- ...................................

mii

nemulțumire, deși ideea 
eare se insera în subsi 
diar sugera că este loc 
și de mai bine.

E greu, deci, a Ia ver.
dirt intro problemă ca 
și cea ridicată de ano 
<sima în speță. Un lucru 
este clar! Acolo 
patronul nu este 
•* —JZ- ----- și

unde 
vreo 

avară și dicta, 
când pretențiile 

absurdul 
bătaia de 
de la un

spre; 
generează 

pretențiile

jigodie 
torială. 
frizează 
răsplata 
trecerea 
vicia jdesiat’ 
dini privat 
noi rigori, 
oresc. șueta e înlocuită 
de normă, greșelile «o 
plătesc prompt din pro. 
priid buzunar ți de multe 
ori totul pe bani tnal 
puțini. Doar cei buni 
laolaltă cu cei care tân- 
jeSc spre continua per 
fecționare vor răzbi și 
vor avea satisfacție ma
terială. Vrând — ne- 
vrând, sjjlariații dezinte
resați de abilitățile lor 
profesionale vor fi doar 
niște frunze în vânt, în

iar 
joc. 
ser 
me-

emigrare de la un ser. i 
viciu la altul, atunci când 
nu vor Ingroșa rândul 
șomerilor. Sinecurile vor 
pierde teren, iar Incom
petența va trebui taxată 
ca atare. Realitățile sunt t 
dure, dar este bine ca 
ele să fie privite în față.

Revenind Ia scrisoarea 
primită, pot spune că 
aceste probleme fine, 
dintre salariați șl pro. 
priul 
colvă 
rect, 
tilor. 
încalc tă tecălit-tea. Si
gur. argumentele salaria
tului vor fi cu atât mai 
grele cu cât el este mai 
bine pregătit profesional 
Teama expeditoarei ano
nimei că s-ar putea să-și 
piardă local de muncă 
dovedește că dracul nu 
este chiar atât de negru ți 
că acel salariu muncit din 
greu e adevărat, e de 
preferat protecției so. 
ciale actuale.

(or patron, se re- 
cel ai ine di. 

prin dialogul păr- 
în caz că n.a fost

A. SALAGEAN

““
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MERIDIANE LIRICE
„Miresme, cupe, harfe și bucle 
O, jucării sfărâmate de Vreme, 
Gând, faptă, renunțare, virtuți, 
Cenuși pe care Timpul le spulberă, cenuși !'

aurii :
jucării !
căinți și rugi :• i»

„Ivirea mea n-aduse nici un adaos lumii.
Iar moartea n-o să-i schimbe rotundul și splendoarea. 
Și nimeni nu-i să-mi spună adâncul tâlc al spumii : 
Ce rost avu venirea ? Și-acum,' ce sens plecarea ?"

„Pe cei curați la suflet și luminați la minte 
Neîncetat să-i cauți.
Dacă-ți

cauți. Și fugi de tonți și răi. • 
Dacă-ți va da otravă un înțelept, s-o bei ! 
Și-aruncă antidotul, un prost de ți-l întinde I".

Zâmbește !„Răsplata cuvenită iar n-a venit.
Să crezi cu-n lucru poate fi altfel, nebunie-i.
Căci totu-i scris în cartea pe care-o răsfoiește 
La întâmplare, vântul uituc al veșniciei".

OMAR KHAYYAM 
— Catrene —

I

I
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I
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PROVERBUL—LAMPA
CUVINTELOR

O interesantă 
ță o constituie 
terii a două 
trițe ; una 
OLIVIA DE HAVILLAND, 
cealaltă norvegiană, LIV 
ULLMAN. Ambele s-au 
născut în afara granițe
lor țărilor lor, dar în a- 
celași oraș — respectiv, 
marea metropolă asaati-ț 
fcă, Tokyo. Prima, la 1

coinciden- 
locul naș- 

mari ac- 
amerțcană,

răsește prematur această 
lume, la 7 noiembrie 1980, 
în orașul Juarez — sta
tul New Mexico. Rolul 
refuzat a fost primit de 
actorul ALAIN DELON.

In anul 1946, 
GLENN FORD și 
HAYWORTH au 
filmul „Gilda" — 
gia lui Charles 
Filmul

actoril 
RITA 

turnat 
în re- 
Vidor.

a fost un mare

'f
PROVERBE ASIRIENE 

0

o
o

Înțeleptul știe că știe multe, prostul crede 
că știe tot.
Inecându-se, musca a strigat: să potopească 
apele tot pământul!
Pofta de dans îi vine cămilei pe pod;:

PROVERBE EBRAICE
0 Mai bine cunoști zece țări decât un om. 
0 Vinul intră, taina iese.
0 La ce-i bun potirul de aur, dacă-i umplut 

cu lacrimi ?

RESTRICȚII -
ÎN SECOLUL TRECUT

PROVERBE GRECEȘTI 
0 
0 
0

o

Mare oraș, mare singurătate.
Biblioteca este un spital pentru minte. 
Nici dracul n-avea capre, dar brânză vin
dea.
Nava cu mulți piloți piere în valuri.

Răsfoind ziarele din 
secolul trecut aflăm o se
rie de reglementări im
puse de autorități, „spre 
bunul mers al treburilor 
obștei”. Iată câteva din
tre acestea:

APRILIE 1804. Vodă 
Ipsilanti ordonă Agiei: 
„Fiind rău năravul și 
netrebnicia vizitiilor care 
nu umblă încet pe ulițele 
orașului, ci aleargă cu 
butcile și carele printr- 
atâta norod, de s-au în
tâmplat în mai multe rân
duri primejdii, călcând 
oameni și muieri, cum au 
călcat mai zilele trecute 
o femeie și au fărâmat-o, 
iată într-adins poruncim 
dumitale (spătarului, șef 
al Agiei din București) să 
aibi 
ordin 
obște 
de 
aibă 
încet 
du-se 
face 
primejdie, foarte se 
pedepsi unul 
Iată deci prima restricție 
de circulație în București.

a da șl dumneata 
la toți vizitiii de 

spre a se părăsi 
acest nărav șl să 

a merge fieștecare 
și cu ferire, dân- 
și veste că deva 

careva călcare și 
va 

ca acela".

MARTIE 1848. într-un 
oraș ale cărui case sunt 
acoperite în cea mai mare 
parte cu șindrilă și paie 
— cum erau în București 
mai ales în prima parte 
a secolului trecut — chiar 
un muc de țigară putea 
fi cauză de stârnire a 
incendiilor. De aceea vine 
interdicția, în luna mar
tie 1848, când poliția 
capitalei afișează pe gar
duri o ordonanță: „Fu
matul pe ulițele Capita
lei, atât ziua cât și noap
tea, a ajuns în cel mai 
mare grad al nesocotin
ței, deci cu totul împo- 
trivitoare măsurilor poli
țienești. De aceea poliția 
face cunoscut că în viitor 
cei ce se vor găsi pe u- 
lițele Capitalei preum- 
blându-se cu țigări aprin
se, vor fi deîndată ridi
cați de oamenii poliției 
și înfrânați cu măsuri 
polițienești". Infrânarea 
acestora consta în apli
carea unor usturătoare a- 
menzi care mai purtau 
și numele de „straturi".

PROVERBE LATINE
Cine-i prieten 
meni.
Cine nu știe 
vorbească.
De leul mort

o
O

cu

să

toți nu e

tacă, nu

prieten cu ni-

știe nici să

j

£
O 
O

își bat joc până și iepurii. 
Lupul mănâncă și din oile numărate.

PROVERBE ALBANEZE
Când cade steagul, 
Cine râde întruna 
niciodată e nefericit. 
Soarele încălzește și gunoiul.
Cine se îneacă, se prinde și de șarpe.

0 
0

o
0

cade și umbra lui. 
e tont, cine nu râde

Selecție de ILIE LEAHU
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iulie 1916. cea de-a doua 
la 16 decembrie 1938, 
întrucât tații lor erau di- 
plomați în post la amba
sadele celor două state.

In anul 1979, producă
torul CARLO PONTI (so
țul Sophiei I.oren) 
feră lui STEVE 
QUEEN suma de 5 
oane dolari pentru 
terpreta rolti) titular 
filmul „Teheran ’43". 
cesta însă declină 
matic" oferta, 
să toarne 
„Tom HoPn" — 1980, în 
regia lui William Wiard. 
Acest western constituie 
ultima sa apariție pe e- 
cran. 
luni 
STEVE

îi o- 
MG 

mili- 
a in- 

din 
A- 

„diplo- 
preferând 

western-ul 
- 1980.

deoarece la câteva 
de la premieră. 
MCQUEEN pă-

succes, popularitatea ce
lor doi protagoniști , de
pășind granițele 
ior Unite. Fiind 
(vilele lor de la 
wood aveau curte 
nă), în fiecare dimineață 
Glenn Ford îi oferea par
tenerei sale câte un tran
dafir din propria grădi
nă de flori, de care se 
ocupa personal. Având 
sentimente puternice față 
de ea, o cere în căsăto
rie... Destinul a voit să 
fie refuzat, ea căsăto- 
rindu-se cu Orson Welles. 
Divorțează și se recăsăto
rește la 27. V. 1949, cu 
„cel mai bogat om din 
lume" la acea dată, prin
țul pakistanez Aii Khan.

ADRIAN CRUPENSCHI

State- 
vecini 
HolXy- 
țoînu-
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FÂM VOTAT schimbarea. 
ACUM 5Ă N-O SCHIMBAȚI!

L

DIN „ÎNSEMNĂRILE
UNUI INDISCRET4 
de Victor Eftimiu
0 „Când nu 

ce să-și spună, 
își spun „TE 
așa cum 
radio, ca să umple 
pauză, anunță ora 
cială”

0 „Cu canalia te 
înțelegi, dar cu licheaua 
nu mai e nimic de făcut”.

0 „Cine nu conduce, 
protestează”.

0 „Moartea nu există. 
Există numai teama de 
ea, care ne întunecă via
ța. S-o uităm, 
morții repede fără surle 
și trompete, 
vorbi de moarte și o vei 
ucide”.

•0 „Cu cât vorbești, cu 
atât te golești. Înțelep
ciunea crește ascultând”.

0 „Libertatea duce la 
egoism. Vezi celibatarii".

0 „Când începi s-alegi 
femeile, e semn că îm
bătrânești"

ILIE LEAHU

*

MAIMUȚĂRELI
0 Ce folos că omul 0 Din cușca ei, moiniu- 

se trage din maimuță, dacă !a reflectă privind Ic vi- 
maimuța nu se retrage li’a,or' • . «$e fer,e,J! * 

_ 3 rata, step stau avpa «ro
din om ? '

0 Mahomed a spus : 
„Blestemată să fie pică
tura de vin l“. Arabul 
interpretează astfel vor
ba Profetului: ia cu de
getul o picătură de vin 
din pahar, spunând : 
..Blestemată să fii !“, a- 
poi bea liniștit restul 
vinului din pahar... 0 
Un gând teribil: fiecare 
își făurește propriul des
tin. Indienii spuneau: 
„Destinul nu-i un cu
vânt, el este urmarea 
acțiunilor săvârșite în- 
tr-o altă viață”. Dar nu-i 
nevoie să ne întoarcem 
atât de mult în urmă. 
Fiecare viață își făureș

te propriul destin. — De 
ce ești slab? Pentru că 
ai cedat de zeci de mii 
de ori. Astfel, ai deve
nit o jucărie a împre
jurărilor ; tu ai fost 
puterea lor, nu ele au 
fost slăbiciunea ta. 0 
Zice AMIEL în „Jurna
lul" său (notă din 8 de
cembrie 1880) : „Abia 
când ai de-a face cu 
erudiția propriu-zisă, cu 
adevărata știință, poți să 
măsori imensitatea ig - 
noranței tale. Un creier 
care ar conține toate 
paginile din toate căr
țile unei biblioteci ar a-

dăuga oare ceva la ca
pitalul spiritual și mo
ral al speciei umane ? 
Bineînțeles că nu. In
venția, creația, desco-

ceea ce ceilalți au scris, 
au spus sau au făcut: 
mare lucru I O oglindă 
nu-i un peisaj, un ecou 
nu-i o voce, un papa-

lA-piRlNTl
perlrea, originalitatea, 
gândirea valorează deci 
mult mai mult decât 
erudiția nătângă, și chiar 
mai mult decât erudiția 
luminată. Eruditul șile

gal nu-1 un om". 0 
Profesiunea nu se su
prapune întotdeauna vo
cației. După cum nici 
căsătoria — iubirii... Q 
In drumurile mele sin

guratice, când trCc pe 
lângă casele oamenilor, 
simt ceva misterios și de 
nepătruns în universul de 
dincolo de ziduri. Mă 
încearcă un fel de tea
mă Ia, gândul unei po
sibile întâlniri cu Duhul 
unor locuri despre care 
nu știu nimic... 0 Se 
zice „gest necugetat” 
despre sinucidere. N-aș 
zice. Doar oameni pre
cum Gesare Pavese sau 
Henry de Montherlant — 
scriitori de mare pro
funzime spirituală — 
au cugetat toată viața 
la acest gest, „regia" 
lui se poate citi în sute

___________________

mai au 
amanțil 

IUBESC", 
crainicul de la

o 
ofi-

mai

Ingropați

Nu mal

șl sute de pagini d* 
jurnal intim ... 0 De ar
fi după sufletul meu, aș 
afișa pe garduri marele 
adevăr spus de părin
tele celebrei cărți ..Quo 
vadis". Henryk Sien
kiewicz : „Bogăția, glo
ria și puterea sunt 
fum I Neant 1 Bogatul 
găsește pe unu] și mai 
bogat decât sine, gloria 
oricui poate fi întune
cată de o glorie mai 
mare a altuia, cel puter
nic e învins de altul șl 
mai puternic ț doar IU
BIREA ne face egali 
cu zeii".

ILIE LEAHU
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„SFATURI PRACTICE"

a Cum putem scoate 
petele de pe o haină nea
gră?

Pentru a scoate petele 
de pe o haină neagră, 
luăm niște foarfeci ascu. 
țite și tăiem jur-împrejur 
bucata pătată.

Tăiați cu băgare de 
seamă pentru a nu scoate 
cumva și din partea ne
pătată!

• Cum putem deosebi 
ciupercile bune de cele 
rele?

Iei ciupercile, le cureți, 
le tai ' în bucățele, le dai

OOOOOC2C3C3iZj’Ot30C3ai:

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII

0 „Dacă realitatea cotidiană ți se pare săracă, 
cioasă, nu da vina pe ea; învinovățește.te pe tine 
însuți că. nu ești îndeajuns de poet pentru a_i pune în 
lumină bogăția".

Țebea. Gorunul lui Horea și cci șapte pitici. Foto: ANTON SOCAC1
■v

isare, le gătești. Când 
sunt gata trimiți o far
furie soacrei dumitale.

La câteva ore după ce 
le-a mâncat, afli deosebi
rea f

• Cum scoatem petele 
de rugină de pe o ba
tistă ?

Muiați batista ■ pătată 
într-un amestec făcut 
dintr-un sfert de apă cu 
piatră acră și trei sferturi 
cerneală neagră. Dacă 
cerneala a fost de bună 
calitate, cu siguranță că 
nu se va mai vedea pata 
de rugină.

CU RAINER MARIA RILKE (1875—1926)
— poet austriac —

• „Pentru creator nu există nici indiferență și 
nici un loc sărac și indiferent".

• „Totul trebuie să se pârguie până la capăt 
și apoi să fie cules. Trebuie să lași să se' desă
vârșească orice impresie, orice sâmbure de sentiment, 
în sinea ta, în întuneric, în necuvânt, în inconștient, 
în sfera ce n-o poate atinge conștiința, și să aștepți 
cu adâncă smerenie și răbdare ora de naștere a unei 
noi clarități; asta, doar asta înseamnă a trăi ca ar
tist : în înțelegere și creație".

• „Ceea ce este grandios rămâne în amintire 
și, mai mult chiar, revine peste timp ca o prezență 
copleșitoare".

• „Intr-un gând creator retrăiesc o mie de nopți 
de dragoste uitate și îl umplu cu măreție și sublim".

• „Dacă ar fi posibil să vedem mai departe 
decât se întinde putința noastră, și încă puțin din
colo de întăriturile extreme ale bănuielilor noastre, 
poate că atunci ne-am suporta tristețile cu mai mare 
încredere decât bucuriile. Căci ele sunt momen
tele în care s-a născut ceva nou în noi, ceva necu
noscut, sentimentele amuțesc în sfială, totul în noi 
se dă îndărăt, se face o liniște, și noul pe care nu-1 
cunoaște nimeni stă în miezul acestei liniști și tace".

Selecție de ILIE LEAHU

MICUL PRINȚ
♦
• O pisică maidaneză
• s-a adăpostit în pivnița
• blocului nostru. Are ac- 
J ces prin geamul de ae- 
1 risire în curtea interi

oară. E foarte sălbatică. 
Orice mișcare sau ecoul 
pașilor o fac să fugă, 
să se ascundă. De două 
luni, cei care iubim ani
malele ii ducem mân
care, dar ea mănâncă 
doar când e liniște to
tală sau noaptea. Mereu 
mă întrebam de ce nu 
poate fi îmblânzită, cum 
poate fi atât de sălba
tică?

Cu zile în urmă, peste 
sufletul meu a trecut 
negura tristeții, am ră- 
mas singură și-mi tră- 

I iam în mod tragic puști- 
»

ul sufletesc. Cu sufletul 
gol, cu inima în palme 
și ochii plânși am co
borât să duc mâncare 
pisicii.

Și pisica mă privea 
speriată, lipită de zid 
în dreptul geamului de 
aerisire.

Am întins mâna către 
ea și l-am vorbit blând...

Clepsidra]
șl s-a întâmplat o mi
nune: încet — încet și-a 
Apropiat boticul de pal. 
ma mea și mi-a atins 
vârful degetelor. S-a re. 
tras și apoi pentru o 
clipă și-a cuibărit capul 
ei mic și prăfos în pal. 
ma mea. Mă privea în 
ochi și eu îi vorbeam

filând și apoi din nou 
s-a cuibărit sub palma 
mea și m-a lăsat să o 
mângâi. Nu curajul și 
blândețea ei m.au uimit, 
ci schimbarea sufletului 
meu Nu mai vroiam să 
o îmblânzesc, nu căutam 
să o cuceresc, ci eram 
golită în fața ei, umil i 
îi ceream puțină căldură 
sufletească. Eu aveam 
la fef de multă nevoie 
de iubirea ei, precum și 
ea ducea dorul să fie 
alintată. Pisica a privit 
în sufletul meu și cui- 
bărindu-se îmi mângâia 
inima rănită. Astfel am 
devenit Micul Prinț care 
afla că:

„Limpede nu vezi de. 
cât cu inima. Ochii nu 
pot să pătrundă-n mie
zul lucrurilor".

IN A DELEANU
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„GÂNDURI NEPIEPTÂNATE"

„PE LOC REPAUS !“

• Doi marinari pe pun
tea vasului discută între 
ei:

— Știi care este cel mai 
i remediu împotriva 

.«ului de mare?
— Nu știu.
— Să stai culcat la 

umbră sub un brad la 
munte.

• Un soldat, aflat In
tr-o euforie bahică destul 
de avansată, întâlnind un 
ofițer și — văzând dublu
— i se adresează:

— Domnilor ofițeri, îmi 
dați voie să trec printre 
d u m n ea voa stră ?

— Vă dau voie la toți, 
dar prin flanc câte unul
— răspunde ofițerul...

de STANISLAW JERZY EEC
• Ce ușor poți nimeri la țintă. Din prostie 1
• Măsoară-ți vorbele! Fiecare poate fi ultima.
• Unor oameni ar trebui să li se intenteze un pro- 

ces pentru gândire.
• Unii arată bine, chiar și fără obraz.
• Păcat că în Rai se merge cu dricul!
• Omul —- produs secundar al dragostei.
• Urlați, vă simțiți mai tineri cu un milion de anj|
• Sine, după moarte, nu remarcă nici o diferență 

nu merită să se fi născut.
• Visele depind de „poziția" celui care doarme.
• Numai oamenii simțiți înnebunesc.
• Să trăim mai mult 1 Ga alții.
• Diavolul nu doarme. Gu oricine.
• Gine nu are conștiință trebuie să o compenseze 

cu lipsa ei.
• Lipsa de talent îmbracă lipsa de caracter.

ASOCIATIVE

1 2 3 - 5

2

7 8 9 101■4
ORIZONTAL: 1) Venită firesc în urma 

unor abateri; 2) Se obișnuiește în tot 
felul; 3) Motiv sui-generis de bună dis
poziție; 4) Crescut în afară de albie — 

Lovitură de începere! — Fărâmă ce 
Umple eternitatea; 5) Element al opozi
ției francofone — Expresie lexicală pen
tru una din două; 6) Govor verde din 
fire naturale — Apreciază cu finețe ma
rile valori; 7) Se plimbă de obicei cu 
tancul — Notă de trecere pentru un 
restanțier!; 8) Surse casnice de curent 
alternativ — Vântură lume tipic femi
nină; 9) Aflată într-o cursă de urmărire 
— N-are treabă cu muierile; 10) Atri
but pentru o vedetă feminină în formă.

VERTICAL: 1) Zgomotul produs de 
morse; 2) Pregătit pentru zile negre; 3) 
Definiție dată exact cu numele; 4) Pe
cete verbală sub semnul crucii — Prinse 
lateral la manșetă! — Mijloc de loco
moție pe litoral; 5) Rezultatul concret 
al unei luări de poziție — Siguranța sta
tului în variantă sofisticată; 6) Tip o- 
bișnuit de viziune poetică — Loc de 
strângere a sticlelor; 7) Fruntașă în ac
tivitatea de cercetare; 8) ’Rezultanta u- 
nor manevre de război — Venit de mal 

multă vreme; 9) Variațiuni în stil clasio 
la vioară (sg.) — Raliu clasic pe două 
roți; 10) Sisif modern în variantă plu
ralistă.

MAT IN 2 MUTĂRI

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
„ALIBIURI" 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) PARAȘUTIST; 2) AMANA — INAR; 
3) ROȚI — ERETE; 4) ARAMIT — LUP; 
5) L — TACIT — GA; 6) IB — LUCID
— N; 7) ZAR — REGALA; 8) ARACI
— ATOT; 9) TONA — ARABI; 10) ASI- 
MILAȚIE.

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT:

1. Ch5 plus R 2. Dg7 mat

Gontrolul poziției 1

Alb: Rf3, De8, Tg6
Negru: Rh5 o : 117

1 Tv. > . .................. ■ T. .............................,.........................................
........... ... ■ -
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FILIALA DE CRUCE ROȘIE A JUDEȚULUI

(Lațul un. au 
hun, djuuwțte. 
să activeze.
ți mai lume

Il I t (
f ț.
i

10 % reducere
«ață de prețul din luna Ianuarie1 97

* anvelope DANUBIANA și VICTORIA
* disponibile toate tipo-dimensiunile
* reducerea este valabila pentru orice cantitate

TOFAN TYRE DISTRIBUTION
SUCURSALA HUNEDOAR A

APUSENI Nr. 1 TEL. 231563; 1 AA#315(id

PROTEJATI-VA ECONOMIILE!
BANCA ROMÂNA PENTRU DEZVOLTARE 

VM asigură această protecție prin dobânzile oferite Ia depowkele pe termen,
— ÎN PROCENTE PE AN —

CATEGORII DE CUENȚI TERMENUL

30 zile 60 zile 90 sile 180 «la 278 sila 365 «le

onorarea termenului

1. PERSOANE FIZICE
— in cazul plătii dobânzii la

— intre 100 mii — 500 mii lei — — 113 114 11$ 116
—- între 501 mii — 2 mii. lei — — 115 116 Î17 118
— peste 2 mii. lei — — 117 118 119 120

— in cazul plății dobânzii lunar 85 86 87 88 89 90
Suma minimă a depozitului etle de 100 mii lei

PERSOANE JURIDICE
— Cu plata dobânzii la

expirarea termenului 70 71 72 73 N 75
Suma minima a depozitului 5 milioane lei.

friv.- • • • • • • • - ■
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Filiala de Cruce Roșie 
a județului a avut sâm
bătă, 15 februarie, o reu
niune a comitetului său. 
S-au prezentat activitatea 
desfășurată în anul tre
cut, programul de activi
tăți pe 1997, situația fi
nanciară, regulamentul de 
organizare ți funcțio
nare a detașamentelor de 
intervenție în caz de de
zastre, probleme organi
zatorice.

Din materialele pre
zentate și din discuțiile 
pe marginea lor și a si
tuației concrete de ia 
subfilialele din județ a 
rezultat că în anul 1996 
membrii comitetului și-au 
făcu* datoria, activitatea 
a fost hună, dar mai 
sunt încă destule de fă
cut. e nevoie ca unor 
domenii să li se acorde 

’ prioritate în acest an.
în primul rând se va bu
cura de atenție progra
mul pentru intervenții 
în raz de dezastre și prim- 
ajutor. Tn vederea reali
zării misiunii fundamen
tale a Crucii Roșii, și în 
anul trecut filiala a ac
ționat pentru completa- 
Tea și conservarea sto
cului de prim-ajutor ne- 

i cesar intervenției la ca- 
' lamităli. iar la inunda

țiile de la sfârșitul anu- 
înceoutul lui 

i 1996. filiala a intervenit 
cil ajutoare în medica
mente, alimente și îm
brăcăminte valorând peste 
50 milioane lei. Ulteri
or a distribuit câte un 
milion lei. din partea 
Loteriei Naționale, la 142 
de familii sinistrate. S-au 
evidențiat grupa de in
tervenții Brad și cele din 
Simerta și Vulcan, care 
s-au oferit sâ intervină.

La această ©ră există 
în județ 12 detașamente de 
intervenții în caz de de
zastre. S-a distins prin 
pregătirea sa. ocupând 
locul I pe județ, în con
fruntarea cu echipele din 
Dâlja. Simeria șl Deva, 
formația din Vulcan, care 
ia faza națională s-a cla
sat a treia. In acest an 
detașamentul de in.
tervenție vulcănean are 
3 ediipe, una doar din
bărbați. Conform regu
lamentului. membrii a- 
cestor detașamente vpr 

’ primi legitimații care să 
le ateste pregătirea. Iar 
ambiția filialei de Cruce 
Roșie este ca în toate 
municipiile și orașele să 
existe detașamente com
petitive, apte să Intervi
nă dacă este cazul.

Legată de pregătirea 
pentru situații de dezas
tre a formarea surorilor 
voluntare de Cruce Roșie, 
4a care se remarcă sub
filialele din Deva, Hu
nedoara, Călan, Brad țl 
Vulcan, fie dorește scur
tarea perioadei de pre
gătire de doi ani, posibi
litatea angajării absol

■ ..........i'i"?................."I'l-i! ■■ ff.1.1.. ■

T

ventelor ca infirmiere ți 
antrenarea tor în activi
tăți specifice Crucii Roșii.

Concursul pentru să
nătate și prim-ajutor „Sa
nitarii pricepuți” răs
punde dezideratului in
struirii sanitare de masă 
în rândul elevilor. Tar 
în unele subfiliale se în
registrează o participare 
masivă și concursul e 
foarte disputat. Din pă
cate nu în toate. Câș- 
tieătoane a fazei județe
ne, echipa Iaceului „Tra
ian" Deva s-a clasat pe 
locul V pe țară.

Despre activitatea 
■nerilor „sanitari1” ca ș. 
despre acțiunile sociale 
ale, filialei ți subfilialei 
am mai scris pe parcur
sul anului trecut. Privind 
programul social, du o 
pondere deosebită în ac
tivitatea filialei, merftă 
să mai amintim că din 
cele pește 203 milioane lei 
(donații, în majoritatea din 
străinătate) au fost aju
tate 230 de persoane fi
zice, 62 instituții de asis
tență medicală și socială 
subfilialele și sute de 
familii cu venituri mici 
din județ. Din valoarea 
totală a ajutoarelor acor-
date 24 la sută au pro-
venit din venituri pfo-
prii.

Un alt domeniu preg-
nant în activitatea Filia-
lei de Cruce Roșie Hu
nedoara — Deva este 
al relațiilor intemațion 
le. După acordul de co
operare încheiat de filia
lă în 4994 și semnat în 
1995 cu Crucea Roșie a 
Landului Baden (Germa
nia), anul trocut subfili
alele din Hațeg și Gris
tle au semnat parteneria- 
tc cu omologi germani 
din același land ți sunt 
î» tratative pentru în
frățire cele din Simeria, 
Hunedoara. Călan ți Riad. 
Din landul menționat au 
venit anul trecut 16 de
legații cu ajutoare în 
valoare de Î59 milioane 
lei

Din discuții s-au des. 
prins și alte preocupări 
sl priorități : obținerea 
finanțării prifrtr-«n pro
gram I'HLAiSE (Simeria), 
cumpărarea, cu sprijinul 
partenerilor germatifl, ide 
sedii (Brad. Hațeg), ne
voia realizării unc9 în
frățiri Qa Vulcan) ș.a. 
Chiar dacă activitatea a 
fost bună in 1S96, do
vadă stând și faptul că 
s-au depășit atât veniturile 
cât șl cheltuielile plani
ficate. în cadrul ședin
ței s-a remarcat dorin
ța ca în acest an să tie 
șl mal bună in toate 
domeniile, deși e susținu
tă de voluntari. Șl date 
fiind condițiile Iul 1997, 
oamenii Crucii Roșii vor 
fl foarte solicitați, mal 
ales in plan social.

VIORICA ROMAN

• Sâmbătă, 22 —* Dumirtică, 23 februarie 1997



• Operațiuni de cont curent pentru per
soane fizice și juridice, fără perceperea vre
unui comision

• depozite la vedere și la termen în lei

CUVÂNTUL LIBER eotidianindepen<ient

DE OPERATIVE *

prm
la încasări;

uai<* prouuepe, suuaia in Meoagiu- 
525 mp (fostul CAP), județul Hunedoara;

i BANCA TRANSILVANIA•
! PARTENERUL IDEAL PENTRU AFACERILE j 
j D.STRA, VĂ OFERĂ SERVICII DEOSEBIT j 

i
I
IA
| și valută;

• acordarea de credite în lei și valută pen-
| tru persoane juridice în condiții avantajoase; | 
» • trimiterea de scrisori de garanție în lei
| și valută ;

• deschiderea de acreditive și urmărirea
I derulării lor ;

• emiterea de scrisori de bonitate ;
• depozitarea și păstrarea în tezaur

* obiecte și alte valori de tezaurizat;
• sistem automat pentru informații ban-

I care — VOICE TELLER;
• cecuri de călătorie American Express 

î și Thomas Cook ;
• primirea și remiterea incasso-urilor do-

| cumentare;
• elaborarea sau participarea la elabora- | 

I rea studiilor de fezabilitate;
• consultanță, asistență economice

: financiară, alte servicii bancare.

CUVÂNTUL 
LIBER

Magazinul — depozit
situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

VINDE EN GROS
Bere
— BEGUN
— SILVA
Vodeă —. 33 grade * 
Rom — 32 grade
Rachiu alh — 26 grade 
Lichior frăguțe — 30 grade 
Lichior banane
Vin

STAREA 
MEDIULUI

în urma determinărilor 
analitice efectuate în punc
tele de control privind fac
torii de mediu în perioada 
10—16 februarie au rezul
tat următoarele:

— valorile medii și ma
xime pentru poiuanții ga. 
zoși (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fenoli) 
s-au menținut în valorile 
limită admise. Valorile ma- 
xime au fost înregistrate 
în z®na Mintia — Deva la 
data de 10 februarie pen-
ru dioxidul de azot și 

t V. Jiului în ziua 
>r>bruarie la dioxidul

SUlfc
— pentru pulberile 

suspensie, valorile medii și 
maxime au fost în limita 
admisă cu excepția zonei 
Teliuc. Valoarea maximă la 
acest indicator a fost în
registrată tot pe zona Te
liuc în ziua de -J5 februa
rie iar în zona Hunedoara 
valoarea maximă înregis
trată a fost în ziua de 10 
februarie și a coincis cu 
valoarea limită admisă;

— la pulberi sedimenta, 
bile valorile medii au fost 
depășite doar în zona Te
liuc de 13,4 ori. Și valoa 
rea maximă pentru V. Jiu
lui înregistrată la Lupenî 
a depășit limita admisă de 
1,64 ori;

— valorile radioactivi
tății beta globale și doza 
gama absorbită au fost în 
limitele de variație.ale foiy 
dului natural la toți fac
torii de mediu. Indicatorii 
de calitate pentru apele 
de suprafață s-au încadrat 
în general în limitele STAS. 
Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în prin, 
cipal de Ia unitățile de 
prelucrare a cărbunelui au 
avut pentru această perioa
dă o valoare medie de 
3515,0 mg/l și o valoare 
maximă de 6283,0 mg/l în
registrata la data de 13 
februarie.

Din programul de salu
brizare pe 1996, o compo- _ 

‘ nentă Importantă urmărită 
de AJ.M, Deva a fost și 
verificarea lucrărilor de

in 
de 
de

in

K2u

investiții pentru mărirea 
capacității stațiilor de e- 
purare a apelor uzate oră
șenești și extinderea rețe
lei de canalizare. Pentru 
anul 1996 la stația de epu
rare a orașului Deva a fost 
prevăzută suma de 850 mi
lioane de lei din care pe 
sem.'H. 96 — 450 mii. tel 
constând din lucrări exe
cutate la deznisipatoare, de- 
cantoare etc. De asemenea, 
s-au executat lucrări de 
extindere a rețetei de ca
nalizare în localitățile 61- 
meria și Orăștie pe o lun
gime de 1,7 km.

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA

1

I

—

ANUL IX • NR. 1830

30 grade 
podgoria COTNARI 

HÂRTIE IGIENICA 
PAT CABLU — înlocuitor tub Pantzcr 
pentru instalații electrice (import 
Ungaria) 

GĂLEȚI PLASTIC, 4 L eu capac 
ermetic pentru produse alimentare și 
industriale (import Ungaria),

• RECEP PLUS
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE 1 .

£)EVA Bei. DECEBAL Bl. F»
« Tel. 212726 218205

&

Devasat Shop
. g(D situat pe str.A. lancu, bl. H1. parter, tel. 216196 
□ O Orarzilnte 10-18; sâmbăta 9-13

co

„CREDIT BANK* DEVA
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICA, | 

. CE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27. 02. 1997, * 
I ora 12, în localitatea ORAȘTIE, str. Unirii, nr. 1 |

• distilerie — instalație de tip Blaze, ca-2
• pacitate 3000 Ifai, situată în Orăștie, str. U-1 
I nirii, nr. 1; |

• camion 1FA, 6 t, an fabricație 1987; J
• marini de tricotat — 5 buc WKTM, fi-1 

nețe 5,8, bobinat — 2 bucăți, încheiat-tricol; *
• 3 bucăți, tricot, cusut-surfilat —> 2 buc.; I 
Informații suplimentare la tel. 054/211853. •

„CREDIT BANK** DEVA
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICA, ''

| GE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27. 02. 1997, | 
ora 10, LA JUDECĂTORIA ORAȘTIE, !

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC j |
• hală producție, situată în Geoagiu-sat, •. ‘ . . . ' « I
• casă* situată in Turdaș, județul Hune- 2

doara, 918 mp teren. I
„CREDIT BANK** DEVA |

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICA, |
VA AVEA LOC ÎN DATA DE 26. 02. 1997 il

ora 10, LA JUDECĂTORIA DEVA, |
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC»
• casă, formată din 2 corpuri, situată fo|j 

nr. 63—65, teren j

7 camere* situată |B |

Informații suplimentare Ia te). 054/211853. g

‘CE

I
* w casa, lormaia <un 
I Deva, str. M. Eminescu,
■ 1881 mp;
1 • casă, formată din
I Sîntuhalm, teren 8273 mp.
! r ‘
|----------- --------- -- ----------------- -----------5

CULTIVATORI DE CARTOFII |
Numai prin schimbarea o dată la doi ani a SI 

l seminței, puteți dubla producția Ia hectar. 1
S.C. SANSERE SANTANDREJ

Vinde, la sediul societății, cartofi de să- I
* mânță categoria biologică elită și II, din so- | 
| iurile foarte productive Sânte și Desiree, la pre- ;
■ țul de 1500 lei/kg. Se acordă certificai de |
I recunoaștere eliberat de organele autorizate. • 
î Cumpărați acum. In primăvară prețul va fi |* 
I mult mai mare. Informații la tel. 66 11 80. •
i »’« j

Ă<um locuitorii județelor Hunedoato Ji'Alba pol cumpără 
duse’în.voloorî de pană Iu 10.000.000 lei cu .

PLATA IN 12 RATE
CU AVANS DE 

NUMAI 10%

TELEVIZOARE COLOR (NEI, PHILIPS, DAEWOO. GOLDSTAR) 
CONGELATOARE, FRIGIDERE Șl COMBINE FRIGORIFICE 

MAȘINI DE SPĂLAT - ARAGAZE - BUTELII - ASPIRATOARE 
COMBINE MUZICALE Șl RADIOCASETOFOANE 
HOTE DE BUCĂTĂRIE - COVOARF, MOCHETE 

Șl MULTE ALTELE 
TOATE LA CELE MAI MICI PREȚURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
* (firme, instituții, asociații etc.)

POT CUMPĂRA DE LA FIRMA NOASTRĂ 
PRODUSE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 

25.000.000 LEI cu jA

PLATA ÎN 12 RAIL <i
»

- in momente de inlloție câștigați numai daca cumpâroți', 
- Prin noi puteți cumpăra chiar dacă nu aveți sulicienți bani 

PLĂTIND IN RATE!

Dealer
vă oferă Ca cefe mai mici ur^rițautorizat 

Țro^use^: • v 1

Panasonic &’TecMiKs
A _ _ —. -

fi 
s\ W/Video/Audio

DuD^isuc£gsuMnre»~^ra^cireditiile.- W ♦w****»
• BUCURESȚJ ". • TlMlS ■' :’v ‘TUASOV
•ORADEA > v .SATU-MARE ‘ARAD
ACUM ău început înscrierile la: *pot-J

i

DEVASJUOETUL HUNEDOARA 1 '>•).-

w a doua bază de date din lume,dupăjanparijJ telefonic; *
^un instrument modern cfelnformare. cea mai corectă bază dedate zonală h n România; 
” info'nbâfirotite din toate domeniile de activitate;
~ suport publicitar unic și continuu • circa 360 zile de an;
•" CARTEA GALBENĂ-SOLUȚIA PERFECTĂ!

CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI Fl CEI CĂUTAȚI!
» Sunatfzilnlc, între orele 10 - 12 la telafgir. ‘ 230784 Sfa

TOATE ACESTEA NUMAI LA MAGAZINUL

CENTRAL
MN ORĂȘTIE, STR. N. IĂLGSCU NR. 11, TEL 0544474H

IMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RÂIE!

• Sâmbăta, 22 — Duminică, 23 februarie 1997
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1
4 FELICITĂRI 
r

• Multă sănătate, fe- 
Hclre, „La multi ani" 
doamnei Firghiligiu Ma. 
«ricica, cu ocazia ieșirii 
*<a pensie. Azamfiroaei.

(5101)

• NOU I!! Gentra- 
trale termice HERMAN, 
randament și siguran
ță maxime. PLATA 
ÎN RATE. Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ. 
TIE, 054-/642580.

(9368)

VÂNZĂRI -

CUMPĂRĂRI
I

• Agromec Cârnești vin’ 
3e la licitație publică ca
mion SRD. Licitația are

4oc în fiecare zi de mîer- 
jfiurl, începând cu data de 
’E6 februarie anul curent.

(5183)r
1 • Vând VW Golf, 1600 
omc (1977), carte îdenti- 
jate, 2300 DEJ. Telefon 

^70073. (5185)
I

• Vând grajd, preț ne
gociabil. Informații zil_ 

mic, după ora 17. Telefon
«2157.

• Vând garsonieră, str. 
M. Eminescu, bloc; 109, ap. 
23, et. 3, sg. B. (8432).

• SG Viticola SA Șoimuș,
str. Viilor, nr. 1 vinde vin 
soiuri superioare, la prețui 
de 3000 lei/litru. Program 
zilnic între orele 10—15, 
în afară de .sâmbăta și du
minica.. . (F)

• Vând ®pel,Kadett, ac
cesorii, mașini cusut indus
triale, moară ciocănele. Tel. 
225632. (8423)

• Vând Lancia Diesel 86,
înmatriculată,'. 2600 DM. 
Telefon 232769. (7935,

(8306)i

I • Vând apartament
1 două camere, ultra •
j central. Tel. 617285,
1 după ora 16.

(GRT)

• Vând apartament două
camere, Simeria, zonă cen
trală. Tel. 661996. (8410)

• Vând ARO 243, an fa
bricație 1986, carte iden
titate, motor Gâmpulung. 
2500 DM. Tel. 229708.

(8426)

• Vând garsonieră, 
oentral, confort I, cu îm. 
bunătății! Tel. 616980.

(8458)
i
i • Vând apartament doua 
jsamere, Simeria, ultracen
tral, multiple îmbunătățiri. 
5® el. 227929. (Grt.)

• Vând apartament două 
jsâmere, Micro 15, bl. 61. 
W. 211976. (7939)

• Vând motor D 115 pen- 
«bru tractoare 45 0P. Tel. 
ei 1976, (7940)

• Vând moară metalică,
motor trifazat; macină boa
ite și știuleți, lucerna; două 
■^butoaie plastic 200 litri, 
^butelie aragaz normală. 
Tel. 623170. ■ (7937)

• Vând apartament & 
(Camere, plus gaze, în Geoa- 

jglu Băi șl casă mare, com
pusă din două corpuri, res
pectiv opt camere, Bozeș
nr. 76 Tel. 648280, int. 196.

(8446)

• Vând autoturism BMW
520, 1979, înmatriculat, ca

roserie avariată. Telefon 
1032778 (8429)
t

• Vând casă Deva, cu 
gaz. Telefon 616992. (8408)

• Vând cărucior inva
lizi. Informații la 232328, 
■până |a ora 17. (2203)
L

• Vând urgent Ford Tau- 
nus, 0pel Ilekord înmatri
culate. Telefon 232565.

(8405)

- • Vând Raba 10 tone ca- 
jrosatâ, VW Transporter 1 

Hgtonă, pian vienez. Telefon 
^059/412302 ; 416103. (8443)

• Vând Mercedes 240 D, 
L'SOO D, 500 SEb, -380 SEE, 
M80 SE, VW Transporter,

^autotractor MAN șl Roman, 
«autotractor Renault. Tele- 
țtoane 059/212420; 211518.

(8443)

• SG AIDA SNG ALBA 
IULIA, str. Zdlilor, com
plex comercial, tel/fax 058/ 
816754, vinde en gros PEȘ
TE GGNGELAT. (8200)

• Vând țuică de prună.
„Gazangiu", Bretea Murc- 
șană. (8436)

• Vând Mercedes Benz 
(280 E), an fabricație 1980, 
înmatriculat, capacitate 
2800 preț 4200 DM, nego
ciabil. Tel. 069/223344.

(8439)

• Spray contra ejaculării
rapide, medicamente poten
tă, frigiditate, zahăr afro- 
dîsiac, 01-6376273. (7959)

• Vând garsonieră, te
ren, spațiu comercial în 
Deva. Relații la tel. 068/ 
312714 : 043/219329.

(097813)

• Vând cazan țuică, 
capacitate 70 litri, acțio
nare laterală, mașină 
uscat rufe, germană. De
va, str. Pietroasa, bloc 
2/24, tel. 628429.

(097820)

• Vând tractor U 650. 
stare de funcționare bună. 
Informații 218116.

(097819)

1’IERDERI

• Pierdut cod fiscal nr. 
3189193 al S.G. Agroexim 
SRL. Se declară nul.

. 17384)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu co

mercial ultracentral, în 
Deva. Tel. 219320.

(8406)

SCHIMBURI DE

LOCUINȚA

• Schimb (vând) apar
tament 4 camere, ultra
central, telefon, cablu 
TV, Petroșani cu simi

lar Deva. Tel. 541660 
între orele 17—19.

(8188)

■ Schimb apartament 
central, două" camere, con
fort 2. etaj 3, cu apar
tament 3 camere, zonă 
centrală, plus diferență. 
Relații tel. 218116. 

(097819)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.G. AGERCOM SRL 
Deva angajează vânzătoa
re, pentru magazine a- 
limentarc și muncitori ne- 
ealificati. ’Tel. ' '219300, 
230793.

(098457)

• FOGUS caută agenți
de publicitate. Posibili
tăți mari de câștig. G.V., 
foto, Piața Mihai Vi
teazul, 37/5, 3400 Cluj,
tel./fax 064/432768.

(F)

DIVERSE <

• S.G. TRANSCOM ZA- 
RAND SRL a depus do - 
cumcntația pentru obține
rea autorizației de pro
tecția mediului pentru u- 
nitatea „Majestic", situată 
în Brad, str. General 
Milea, bl. D2, parter. E- 
ventualelo reclamați! șl 
sesizări se depun la APM' 
Deva, str. A. Vlaicu, 25. 
în termen de 15 zile

(6604)

• Un plus de bani în 
bugetul familiei printr.o 
activitate suplimentară și 
accesibilă oricărei per-» 
soanc dinamice vă oferă 
firmele ORIFLAME și 
«GALIFORNIA FIDT. 
NESS. Tel. 724383.

(7385)

• S.G. TRANSCOLEGT 
SRL ORAȘTIE anunță In
tenția db majorarc a pre. 
țului la transport marfă 
și persoane.

(8308)

• împrumuturi în lei 
primiți la GASA DE A- 
MANET „ARISTOCRAT" 
DEVA, Libertății, 2, a- 
partament 11 — vizavi 
Gomtim, tel. 214570 ; HU
NEDOARA, Creangă. I, a- 
partament 29 — vizavi 
Banca Comercială. tele
fon 716896.

<8147)

• S- deschis in Deva
casa de amanet „PRES
TIGE", in bdul 1 De
cembrie, vizavi de Liceul 
Deccbal, unde puteți ob
ține cele mai avantajoa
se împrumuturi, orar 
zilnic 9—20. .

(7919)

• S.G. TANAND SRL 
a depus la APM Deva 
documentația tehnică pen
tru obținerea autoriza
ției de mediu pentru u- 
nitățile Bar Wanda și 
magazin Orhideea, am
bele situate în str. Mun- . 
cii, nr, 11, respectiv, 13. 
Informații suplimentare la 
sediul APM Deva, în ter
men do 30 de zile.

(8437)

• s.e. unic impex' 
SRL PODELE, cu sediul 
în comuna 1 ttncoiu de 
Jos, sat Podele, nr. 26, 
anunță intenția de au
torizare din punct de ve
dere al protecției mediu
lui pentru depozit măr
furi en gros. Eventua
lele reclamați! se primești 
la APM Deva, str. A. 
Vlaicu, 25, Jn termen de 
15 zile.

(8438)

• S.G. FLORIS AUTO 
SRL DEVA, începând cu 
data de 20 martie 1997 
majorează tarifele cu 100 
la sută.

(8440)

• S.G. DANIMARG PRO 
DEX SRL ORAȘTIE a- 
nunță ca a depus la APM 
Deva documentația pen
tru obținerea autoriza
ției de mediu pentru ma
gazinul din Piața Victoriei, 
nr. 5. Reclamatii in ter
men de 15 zile de la pu
blicarea anunțului.

(8443)

• S.G. ALFA IOAN 
SRL anunță că a depus 
Ia APM Deva documen
tația pentru obținerea 
autorizației de mediu 
pentru chioșo alimentar 
în Ștrandului — stație de 
autobuz, Iluneaoara. In
formații se pot obține la 
APM Deva, în termen de 
20 zile de la data publi
cării anunțului.

(8443)

COMEMORĂRI

• A trecut un an 
tristețe de când m-a 
răsit harnicul și bunul 
meu soț

BARBU VASILE 
din Sibișel. Parastasul 
de pomenire duminică. 
23 februarie 1997. Dum- 
n'ezeu sâj odihnească în 
pace! Soția Marica.

(8321)
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DIRECȚIA SILVICA DEVA

cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu, 
nr. 2, județul Hunedoara, tel./fax 224599

Organizează licitație publică cu vânzare, 
data de 11. III. 1997, 

pentru mijloacele 
din funcțiune în 
către comisiile de casare de la

Licitația se reia si în data 
1997.

Listele cu datele tehnice 
intocmite de către comisiile de 
consultate la ocoalele : Baru, 
Geoagiu, Grădiște, Hațeg, 
Lupeni, Orăștie, Petrila, 
Simeria, SIRDAF Deva și 
Silvice Deva.

Tariful de participare la licitație, și garan- 
dc licitare vor fi achitate până la data de 

III. 1997, la sediul Direcției Silvice Deva.

în

ția
11.

la sediul direcției, 
fixe aprobate la scoaterea 

anul 1997, indicate 
ocoale, 
de 18.

de

III.

și economice 
casare pot fi 

i, Brad, Dobra, 
Hunedoara, Ilia, 

Petroșani, Pui, 
Ia sediul Direcției

CHIOȘCUL RAPSODIA

de la populație 
mai avantajoase 

orele 7—20,

• 6u nemărginită 
durere, 
miercuri, 
arie 1997, 
Gatedr ala 
cel care 
om de adevărată o- 
menîe, stimat și a- 
preciat de cei care 
l-au cunoscut, soț, ta
tă, socru și bunic

ce. ZENO BAICU 
la un an de când a 
plecat pe drumul fără 
întoarcere. Fie-i în 
veci cinstită și bine 
cuvântată memoria.

(8727)

comemorăm
26 febru- 

ora 14, la 
Deva, pe 
a fost un

• Acum, când au 
înflorit primii ghiocei 
sa împlinesc 20 de ani 
de când ne-a părăsit 

pentru totdeauna scum
pa noastră
MABIOARA TODOR 

din Simeria,.
Lacrimi ți flori vom 

păstra mereu pe mor
mântul tău. Familia.

(8424)

DECESE

• l-amil..* Szenlpali din 
Deva anunță încetarea 
din viață, după o lungă 
și grea suferință, a celui 
care a fost

SZENTt’AL]
>n vârstă cfb 70 
înhumarea are
22 februarie, ora 13, d- 
la capela reformata. O 
dihnească-so în pace 1 

(8415)

ILL1U
de t 
loc a

• Saiarîatii 
CEPROM IN S.A-. 
vi aduc un ultim 
magiu celui care 
fost un bun coleg 
prieten

Ing. llSCilEl. 
FRANCISG NICOLAE

Sincere condolean
țe familiei îndoliate.

(8454)

S. 6
Dc- 

o„ 
a
Și

Deva 
STICLE 
prețuri, 

inclusiv
(8441)

S C. „AGROMICIA" S. A. VEȚEL

cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr. 5 
Județul Hunedoara

ORGANIZEAZĂ

din piața agroalimentară Dacia, din 
Achiziționează 

BORCANE la cele 
Program zilnic, 

sâmbăta și duminica.
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I
j UCHATlC PUBLICA

cu strigare pe dala de 25 februarie L997, 
| ora 10, pentru închirierea unor mijloace fixe. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau Ia telefon nr. 215999, zilnic între 
orele 8—15. (8434)
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„Cuvântul liber" este cotidianul cel mai 
apropiat dc dumneavoastră.

Pentru a-1 avea mereu in case și in sulkte, - 
abonamentul este calea cea mai sigură dc pro- |

*»

I
curare a lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA 
RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, de 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună, 
față de cumpărarea cu bucata,

NU UITAȚI: RElNNOlȚI-VA ABONA. 
MEN TUL LA .CUVÂNTUL LIBER", Iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

DE REȚINUT! Cei care contractează șase 
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber** 
beneficiază de două anunțuri dc mică publi
citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit 
în perioada celor șase luni. Această facilitate 
este echivalentă cu costul abonamentului pe 
patru-cinci luni de zile, în funcție dc natura 
și de dimensiunea anunțului. -
anunțuri vor prezenta la agențiile de publici- • 
tale chitanțele doveditoare privind abonamen- | 
tul efectuat.

FOARTE IMPORTANT 1 Abonamentele se I 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ $1 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar Iar la RODIPET Deva — prin virament. 
Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOII
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O Sâmbătă, 22 — Duminică, 23 februarie 1997


