
ci jvAntul
LIBER

CHEIA
întotdeauna când mă a- 

flu în răgazul acela ambi
guu și periculos dintre o 
lucrare încheiată șl alta 
încă neîncepută, aflată a- 
bia în stadiul de nebuloa. 
să idee, îmi place să mă 
apăr de nelucrarc răsfoind 
caiete vechi, însemnări ui
tate, fișe răzlețe*  unde gă
sesc întotdeauna sugestii, 
încurajări și stimuli neaș. 
teptați. Așa am dat acum, 
de curând, printre fișe din 
urmă cu vreo douăzeci de 
ani, peste o reflecție a lau
reatului Nobel pentru li
teratură din 1974, Eyvind

VIEȚII
sd „zugrăvească", artiștii se 
descurcau cum puteau, prin 
recurs ia limbajul esopic, 
parabolic, alegoric, la „șo. 
pârle", la tertipuri mai 
mult sau mai puțin naive 
și eficace, dar cu un ne
contenit jind către cultura 
liberă a Occidentului. A 
fost chiar o vreme, care a 
coincis cu apogeul „epocii 
de aur", când cei mai mulți 
dintre noi își pierduseră 
speranța că vor mai apu
ca întruparea acelei hime„ 
re numită cultură liberă. 
Și, cum la Dumnezeu to
tul e cu putință, iata că
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ANUL IX • NR. 1855 * Sâmbătă, 29 — Duminică, 30 martie 1997 8 PAGINI • 400 LEI

Ofertele se mențin, cumpărători să fie!
In perioada 27—31 mar

tie a.c., S.C. Eurovenus 
S.R.L. (la sediul său din 
Sântuhalm) găzduiește noua 
ediție Agroexpo ’97 — im
portantă manifestare a- 
vând drept scop prezen
tarea și vânzarea de uti 
taje agricole și utilaje pen
tru industria alimentară, 
mijloace de transport și 
produse agrochimice. La 
deschiderea oficială a târ
gului au fost prezenți, pe 
lângă organizatorii din par
tea Camerei de Comerț și 
Industrie a județului Hu
nedoara .și ai firmelor cu 
standuri ' proprii la expo
ziție, reprezentanți a! ad
ministrației locale, al Di
recției generale pentru a 
gricultură și alimentație, 
ai mass-media și oameni 
interesați să încheie o 
afacere bună privind do
tarea cu utilaje de per
formanță pentru exploata- 
țiile agricole

Discutând cu dl. lng. 
Florin Dan Olteanu, care 
reprezintă aici firma A- 
groservice Deva, am des
prins faptul că oferta fa 
bricanților se menține încă 
la cote rezonabile, în ciuda 
greutăților generate de 

Unul din standurile Agroexpo '97 de la Sântuhalm.
Foto: PAVEL LAZA

blocajele financiare și de 
slaba putere de cumpărare 
a agricultorilor, adică a 
beneficiarilor acestor uti
laje. Agroservice-ul este 
distribuitor unic și autori
zat pentru o serie de fir 
me de tradiție în construe 
ția de mașini și tractoare, 
vânzările efectuându-se Ia 
prețurile fabricantului sau
□ □□ on ezi a ezj r
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cu adaosuri minime. în 
standul rezervat pentru 
Agroservice cel mai bogat 
din târg, se găsesc tipu
rile de tractoare fabricate 
la Brașov, mașinile agricole 
fabricate de Semănătoarea 
București, Ceahlăul Piatra 
Neamț, Tubal București, 
Mecanica Codlea, Forma 
Botoșani și Metal Glob 
Ștei și altele. De mențio
nat că pentru utilajele 
livrate se asigură service 
în perioada de garanție 
și postgaranție. Pe lângă 
cele arătate, se găsește o 

gamă largă de piese de 
schimb, ansamble și sub- 
ansamble pentru tractoare 
și mașini aprico’e. (Su un 
stand reprezentativ este 
prezentă aici și Mecanica 
din Orățtie, care, pe lângă 
utilajele mecanice, și-a a- 
daptat producția și la uti 
laje pentru tracțiune ani 
mala. In același timp, Ia 

firma respectivă se fabrică 
și motocositori, concurență 
în domeniu fiind deștul 
de puternică

De un interes aparte 
Se bucură ?i standul or, 
ganizat de firma Azoma 
din Arad, profilată în 
special pe utilaje zooteh 
nice. Sistemele de adăpat 
și hrănit pentru păsări 
realizate la un înalt grad 
de fiabilitate, împreună 
cu o firmă olandeză, sunt 
deosebit de utile pentru 
cei ce organizează micro- 
ferme avicole.

Dl. ing. Cezar Bighe, 
de la departamentul mar
keting al cunoscutei firmo 
Saro din Târgovi.ște ne 
spunea că există disponi
bilități largi privind o- 
ferta de utilaje, mașini do 
prelucrat lemn, de curățat 
porumb, piese de schimb 
și de transport pentru 
mașini agricole și de 
transport -

în discuția pe care am 
purtato cu dl. ing. Ro
mulus Timaru, directorul 
S.G. Aproterra Simeria, am 
reținut aprecierea interlo
cutorului, potrivit căreia 
târgul actual dă posibili
tatea ca agricultorii din 
județul nostru să cunoască 
oferta largă în privința 
dotării gospodăriilor, însă 
necazul constă în faptul 
că producătorii agricoli nu 
dispun de capitalul nece
sar pentru a cumpăra ma
șinile și utilajele de care 
au nevoie. In ceea ce pri, 
vește standul permanent al 
firmei, deschis inclusiv.. 
sâmbăta și duminica în 
incinta S.G. Eurovenus, o. 
ferta ce se face, ca repre
zentant pentru piese de 
schimb al unor firme cum 
sunt cele din Săccle, Scor- 
nice.ști, Sinaia, lîombat — 
Bistrița, este destul de bo
gat. Merită de asemenea 
consemnată prezența la 
târg, cu standuri proprii, 
a unor fabricanți de re
nume, cum sunt: Mecatim 
— Timișoara, Mecanica 
Plopeni, Nicovala Sighi
șoara, Compa Sibiu si al
tele, care au o.bună tra 
diție în construcția de ma
șini. Bine ar fi ca și vân
zarea să exprime mai 
bine măsura ofertei, așa 
cum apreciau majoritatea 
celor prezenți la deschide
rea expoziției.

NICOLAE TÎRCOB

Johnson (1900—1976). „Che
ia vieții - zice suedezul 
— cheia umanității e de
cența, buna cuviință. E so
lul fertil al viitorului. De
cența înseamnă libertate. 
Trebuie să apărăm decen. 
ța, bunul simț. Putem s-o 
numim și cultură liberă". 
Cred că am însemnat a. 
ceste cuvinte pentru că 
mi-a plăcut trimiterea pe 
care o făceau spre concep
tul de cultură liberă. Ere 
acesta pe atunci, pentru 
toți artiștii, un concept abs
tract și o supremă aspira
ție. Incorporați în turma 
mânată cu „îndemnuri și 
chemări", supuși „indicații
lor prețioase", obligați să 
„cânte", să „înfiereze" sau

I „Drum în lucru..." de 30 de ani!
De necrezut... Și totuși, adevărat! Modernizarea 

drumului Buceș — Dupăpiatră a început în anul 
1967 și nici după 30 de ani nu este terminat; nu 
pentru că el ar face înconjurul globului, nu, doamne 
ferește, el nu are decât o lungime de 10 km, ci 

| pentru că este mai ales un drum ghinionist. A fost 
- afectat ba de inundații, ba de cutremure, ba de „anii 

iar acum de „anii tranziției". Și uite 
și drumul rămâne cu... drumul!
vedere că. aici, la Dupăpiatră, anual,

I
I
I

afectat ba de 
economiilor'1, 
așa anii trec 

Având în
în prima duminică a lunii iulie se reunesc mii de 
români și străini la marca sărbătoare tradițională 
„întâlnirea moților cu istoria'’; că aici este o vatră 
românească cu o populație stabilă și prosperă; că 
acest sat oferă multe brațe de muncă și mari can
tități de produse agroalimentare, că este o localitate 
de viitor, acest drum trecând 
județene, deoarece va face 
Hunedoara și Alba; că este 
323/1996 pentru modernizarea 
că merită să stea în atenția
nelc județului nostru la această oră pentru care a- 
vem un deosebit respect.

Cei aproape 2000 de locuitori ai satului După- 
piatră trăiesc cu speranța că le va veni și lor rân- 

; dul pentru a fi băgați în seamă, și odată cu ei 
| drumul pe care altădată au umblat Horea și Iancu. 
» Dumnezeu să le dea gândul cel bun!
I
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ni s-a dat totuși și nouă 
privilegiul de a apuca bu. 
curia desfătării întru li
bertatea culturii. Iar roa
dele n-au întârziat să se 
arate. S-au creat în acești 
șapte ani din urmă opere 
de scamă, de referință, ca
podopere de neimaginat L 
nainte. Scopul acestor rân. 
duri nu e să le evoce in- 
ventariindu.le, ci, dimpo
trivă, să remarce că exis
tă și un revers al meda
liei. Am descoperit cu stu
poare, țot în acești ani, că 
avem artiști pentru care 
libertatea e o povară prea

RADU CIOBANII

(Continuare în pag. a 2-a)
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în categoria drumurilor 
legătura între județele 
prevăzut prin H.G. nr. 
în 1997 a 5 km, credem 
celor care conduc desti-

Prof. VIOREL VULTURAR, 
primarul comunei Buccț
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LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
... .1 _ i .

Depunerea jurământului
Ca de obicei în astfel de 
momente, la festivitate 
vor fi prezenți părinți, 
prieteni, rude, invitați de 
la instituții județene și 
centrale. (V.N.)

Astăzi, la Centrul de 
Instrucție Jandarmi Orăș- 
tie are loc ceremonialul 
depunerii jurământului 
militar de către un nou 
contingent de tineri ostași.

maciile; duminică, 30 mar
tie, vor servi publicul uni» 
tățile farmaceutice „No- 
voîarm“ din Piața Aurel 
Vlalcu ora 8—12), „(Sc- 
rofărm", situată în Piața 
Victoriei, nr. 3, între a« 
celeași ore și „Romcligi- 
farm", str. Unirii, nr. P 
(orar 9—12). (E.S.)

Fotbal pe stadioane

Farmacii de serviciu
La sfârșitul acestei săp

tămâni este de serviciu, 
In DEVA, farmacia „Sa- 
tutarls", din strada Liber
tății, nr. 113. Telefon — 
21B29I

în HUNEDOARA 
funcționa farmacia 
medica", situată în

va 
„Ro
ca r-

tlerul Micro V, telefon 
720659.

Farmacia „Criș" va fi 
de gardă, în același in
terval, pentru cei din 
BRAD. Este situată lângă 
autogara.

în ORAȘTIE, sâmbătă 
sunt deschise toate far-

In etapa de sâmbătă, din 
Divizia A, Corvinul Hu
nedoara întâlnește, pe te
ren propriu, pe CFR Cluj 
Duminică, în Divizia B, 
Vega Deva primește re
plica Minerului Anina, 
iar Minerul Gertcj tot pe 
teren propriu va juca cu 
Parângul Lonea.

Toate meciurile încep 
de la ora 11.

una pe zi
0 Când proslia reprezintă una din explicații, 

nu mai trebuie să cauți alta.
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prin produsele sal&i r
pj lichiorurile tfrecrtâ LADY M
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brandy-ul BROOS
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PREFECTURA ?

Ieri, 28 martie a.c., Ia«) 
Prefectura județului Hu-*J  
nedoara a sosit Ordinul;)

1 - -
care inspectorul țef al,' 
Inspectoratului de Polițiej 
Sanitară ți
Preventivă, dl. dr. Mircea’ 

S Viorel Călugăru, este c- 
? liberat din funcție, 
•jj dna dr. Luminița 

% Sfctcu

ministrului Sănătății, prin) •
■
I
■■ 

Medicină*,  
j: 
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J
sc deleagă

larj,
Otilia ■ I4 

de> 
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în
ț ceasta funcție timp 
')■60 de zile.
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CHEIA
(Urmare din pag. 1)

grea, pe care, neștiind s-o 
folosească, o tăvălesc în 
noroi. Lucru pe care îl re. 
marca și criticul Gabriel 
Dimisianu, intr-un articol 
din .România literară’ de 
săptămâna trecută. „Beția 
invectivelor", spunea d-sa, 
ca ți „beția superlativelor" 
vin din deficitul spiritului 
critic. Mi-aș permite să a. 
daug că „beția invective
lor" poate veni ți din de
ficitul de caracter, dintr-o 
ură consecutivă unor frus
trări, îndelung refulată ți 
în cele din urmă scăpată 
de sub control. Cred că toc. 
mai acesta din urmă e ca. 
zul unui Paul Goma, bu
năoară. Căci dl. Dimisianu 
îți exprimă mâhnirea că 
ceea ce dânsul numește „be
ția invectivelor" nu se ma
nifestă numai la specime
ne de teapa lui C.V, Tudor, 
care, de altfel, nici nu au 
nimic de-a face cu arta, ci 
s-a propagat ca o molimă 
ți printre artiștii autentici, 
cărora nimeni nu le-ar fi 
bănuit până acum aseme
nea dezonorante propen
siuni. Și dă d-sa ți nume, 
încheind cu exemplul cel 
mai recent ți mai șocant 
al lui Paul Goma, al cărui 
jurnal de curând apărut în 
nu mai puțin de trei vo.

VIEȚII
lume s-a pervertit tntr-o 
veritabilă orgie a invecti
velor la adresa mai tutu
ror colegilor de breaslă. 
Singurul caracter integru se 
pare că a rămas doar el 
însuși. Dar asupra acestui 
jurnal merită să revenim 
mai pe larg cu alt prilej, 
pentru că el ilustrează per
fect o anumită mentalita
te paranoidă. Ceea ce aș 
mai adăuga acum este ob
servația că „beția invecti
velor" este obligatoriu în
soțită de beția vulgarită
ții. E normal: împroșcarea 
cu dejecții nu se poate fa
ce decât prin abolirea dem
nității stilului, concept pe 
care unii artiști l-au arun
cat peste bord de îndată 
ce au simțit mireasma li
bertății de expresie. Mai 
sunt oare aceștia artiști? 
Cuvinte, sintagme, expre
sii de la periferia umani
tății, despre care credeam, 
naivi, că „hârtia nu le su. 
portă", pot naște fior es
tetic sau orice alt fior în 
afară de cel al scârbei? 
Nimic decât lehamite ți 
scârbă...

„Trebuie să apărăm de. 
centa, bunul simț", zicea 
suedezul acela picat parcă 
din lună. Dar, paradoxal, 
intr-un climat de liberia, 
te, se pare că aceasta e 
datoria oricărui artist care 
n-a pierdut „cheia vieții*.

Filiala județeană Hune
doara a PUNR lși propune 
să crească din punct de 
vedere numeric, dar mai 
ales calitativ, s-a afirmat 
in cadrul conferinței de 
presă desfășurate joi, 27 
martie. Accentul pus de 
PUNR pe latura calitativă

unul „model, care nu mai 
dă posibilități de slăbi
ciune". Dintre cele mai 
importante amendamente 
au fost prezentate cele 
referitoare la majorarea 
vârstei de primire în par
tid de la 16 la 18 ani. 
Interzicerea polemicii între

PUNR
spune „stop" 
oportuniștilor

WAVAW/.VWAVA’A'WA'.'AW.W.’.V.'.V.VAV

a membrilor săi va putea 
forma o solidă bază pen
tru eventuale funcții im
portante, declară liderii 
județeni ai PUNR. Pe 
plan local, filiala PUNR 
va acționa pentru înfiin 
țarea de noi organizații 
în cele 14 localități hune- 
dorene în care există doar 
nuclee.

Statutul PUNR, căruia 
l-au fost aduse câteva 
amendamente, este consi
derat de conducerea jude 
țeană a partidului drept

membrii de partid șl a- 
supra vieții interne din 
PUNR.

Pentru a nu mai per
mite oportuniștilor accesul 
la funcții importante (in
clusiv parlamentare) în 
statut a fost introdusă șl 
modificarea cu privire la 
promovarea și propunerea 
In structurile de condu
cere a membrilor PUNR 
cu vechime de cel puțin 
un an. „

SORIN SLADA

Sâmbătă, 29 martie 1997

C TVR 1 ) (PRO-TV1)

Bucureșteanca Mariea 
Crâșmaru a pornit în 
Turul Continentelor

Dna Mariea Crâșmaru — 
blondă, drăguță, finuță, 
cu voce catifelată, mamă 
a doi copii mari — a ple
cat, în ziua de 18 martie 
a.c. din Capitală în Turul 
Continentelor — o pre
mieră mondială în dome
niu. Bucureșteanca a e- 
fectuat în 1988 Turul Ro. 
mâniei, iar îrt 1990 și 1992 
Turul Europei Mariea G. 
își propune să străbată 
circa 200 de țări, acope
rind o distanță de peste 
50 000 km, și duce un me
saj de pace, de prietenie

și de cunoaștere a tradi
țiilor populare exprimate 
în cântec și joc. Duce, 
de asemenea, o casetă în
registrată cu muzică popu
lară românaască și jocuri 
de pe la noi pe care o va 
prezenta peste tot unde vă 
poposi.

Sosind, miercuri, 26 man
tie a.c., în municipiul de 
reședință a județului nos
tru, temerara a fost În
tâmpinată de conducerea 
Primăriei Deva, iar a doua 
zi s-a întâlnit cu ziariști 
din presa locală. Știe că-i 
va fi greu, dar va suporta 
cu curaj singurătatea celui 
ce pleacă singur într-o 
cursă foarte lungă, dar 
— cum mărturisea — art 
o imaginație foarte bo
gată. La încheierea căli' 
toriei — peste circa un de
ceniu, deci — intenționează 
să organizeze cu obiectele 
ce le va colecta și trimitr 
în țară un Muzeu al Jfr 
țiunilor. j

TRAIAN BONDOP

Duminică, 30
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Abonament la ziarul
j:

_______________________
„Cuvântul liber” este cotidianul 

apropiat de dumneavoastră.

CUVÂNTUL LIBER"

Redacția s-a străduit permanent 
ziarul la un preț cât mai scăzut și 
rioade de timp a reuși, acest lucru.

martie 1997
(r) ; 9,00 Misiune ultrase
cretă (r); 9,30 Legenda lui 
Hiawatha (f); 10,30 Un 

câine cu imaginație (s); 
11,10 Do.; 1435 Poliția 
spațială (s); 16,25 Viața 
în trei (s); 17,00 Sfântul
(s) ; 19,00 Știri; 19,05 Mup
pets Show (s); 19,30 Win
netka Roads (s); 20,30 Ob
servator; 21,00 Viață du
blă (dramă); 22,50 Știri 

sportive; 23,00 Familia 
Johnson (f.a.).
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ABONA- j
044 ■

cel mai

să ofere 
lungi pe-

Valul de scumpiri din ultima vreme, creș
terea costurilor hârtiei de ziar și manoperei 
tipografice, majorarea tarifelor de transport 

„ i să 
ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de 
lei, începând cu 1 aprilie 1997.

cea
Abonamentul rămâne în continuare calea 
mai avantajoasă de procurare a ziarului.

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

Avantajul abonamentuh * este 
de 11 exemplare primite gratuit 
față de cumpărarea cu bucata.

ZIA-
5 000

evidcnt, 
pe lună.

NU UITATI: REINNC’ȚI-VA ABONA- î 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBLR", Iar! 
dacă nu aveți abonament, soHcitați facto- | 
rilor poștali să vă facă. j

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele . 
se fac Ia ghișeele oficiilor poștale din județ și | 
la factorii poștali — numai cu bani In nume*  i 
rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin vira- J 
ment. Relații la telefon 21 30 07. j

RAMANEȚI CU NOI I ■

7,00 Bună dimineața... din 
Timișoara și din București! 
Mag. matinal duplex; 8,30 
Pas cu pas; 9,20 Drumul 
spre Avonlea (s); 10,10 
Tip-Top, Mini-top!; 11,10 
Matineu muzical; 12,05 
Ecranul; 12,50 National 
Geographic (do); 13,45 Pe 
ecrane; 14,10 Turnul Ba
bei; 16,50 Mapamond; 
17,50 Fotbal; 19,05 Tele- 
enciclopedia; 19,55 Doar 
o vorbă să-ji mai spun; 
20,00 Jurnal; 20,40 Fil
mele săptămânii; 21,00 
Savannah (s); 21,50 Con
cert extraordinar Julio 
Iglesias; 22,45 Jurnal; 22,55 
Perla Coroanei (s); 23,45 
Săptămâna sportivă; 0,00 
Detectivul din Los Ange
les (s); 1,00 Gala Radio 
Contact '97 (d).

CțvrȚD
7,00 întâlnirea de sâm

bătă de la Cluj-Napoca;
11.30 TVR Timișoara; 13,00 
Călătorii prin istorie; 13,30 
Tradiții corsicane (do); 
14,00 Comorile lumii: To- 
mar (do); 14,30 MTV Disco 
Dance; 15,30 O altă pu
tere; 16,20 Top Model (s); 
17,15 Itinerare spirituale;
17.30 Serata muzicală TV; 
20' Nu-i de colea... show 
cu Colea Răutu; 21,35 
Autograf pt. prezent; 0,10 
TVM. Mesager; 22,40 Fru
moasa și Bestia îs); 23,15 
7 arte în 7 zile; 23,45 
Constructorul de orgi Sil- 
bermann (do); 0,00 Slujba 
de înviere (d); 1,00 Spe
cial Jazz Alive.

7,00 D.a.; 9,00 Flipper 
(s); 9,30 Frații Hardy (s); 
10,00 Obsesia dragostei 
(f/r); 12,55 Știri; 13,00
Mystic Pizza (f); 14,40 
Sport Magazin; 15,10 Lu
mea Iu' Gaiță; 15,30 Bas
chet; 16,00 Fotbal; 17,45 
VR 5 (s); 18,30 Adevărul 
gol — goluț (s); 19,00 Te 
uiți ți câștigi (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Profesionistul 
puterii (f); 21,55 Știri; 22,00 
Crimă cu premeditare (s); 
23.00 Știri; 23,15 Nemu
ritorul (s); 0,00 Sport la 
minut; 0,15 Dr. Yes The 
Hyannis Affair (f. er.).

( ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 Văduva 

(r); 11,00 Iluzii (r); 12,00 
Divertisment; 13,00 Uragan 
în Paradis (s); 14,00 Știri; 
14,20 Experimentul Night- 
breaker (f/r); 16,00 Poveș
tile prietenilor mei; 17,00 
Sfântul (s); 18,00 D.a.; 
19,00 Știri; 19,05 Extrate- 
reștri în familie (s); 19,30 
înscenarea fs.p.); 20,30 
Observator; 21,00 Infern 
în Osaka (f).

(PEVASAT+]
10,00 — 12,T5 Reluări; 

13,45 Videotext; 19,00 De
sene animate; 19,15 Docu
mentar — ep. 3; 20,00 
Jurnal TVR; 21,00 Docu
mentar — Yugoslavia; 22,30 
Rondul de noapte; 0,00 E- 
cran sexy.

7,00 Bună dimineața!;
8.15 Lumină din lumină;
9.15 Colț Alb (s); 9,45 Cu 
„Allegretto" pe mapamond;
10.40 Leonard Bernstein 
prezintă: Concerte pentru 
tineret (s); 11,40 Handbal 
feminin; 12,20 Viața satu
lui; 12,55 Ceremonia re
ligioasă: Urbi et Orbi (d. 
Vatican); 13,35 Atlas; 14,00 
Știri; 14,10 Video-magazin— 
de la egal la egal... a- 
mical; 16,45 A doua alfa
betizare; 17,00 Star Trek 
(s); 18,05 7 zile în Româ
nia; 18,45 D.a.; 19,15 Ro- 
bingo (cs); 20,00 Jurnal;
20.40 Duminică sportivă; 
21,00 Cercul poeților dis
păruți (f); 0,00 Setea (s); 
0,50 Ceasul mărturisirilor.

(~TVR 2 ]
7,1X1 5x2. Mag. du

minical. TVR lași; 13,00 
Oameni care au fost...; 
13,30 Clio; 14,00 Voalul 
negru (f); 16,20 Top Model 
(s); 17,15 Repriza a treia; 
18,40 Sensul tranziției. In
flația (I); 19,30 Un secol 
de cinema: Marlene; 21,00 
Hyperion; 22,05 TVM. Me
sager; 22,35 Europa fot
balistică; 23,20 7 zile — 
7 arte; 23,25 Media Club; 
0,00 Sub cupola circului.

(ANTENA 1)

(PRO - Tv)
7,00 D.a.; 8,30 Fiica o- 

ceanului (s); 9,00 Super 
Abracadabra; 10,30 Che
marea străbunilor (f); 12,30 

Profeții despre trecut; 12,55 
Știri; 13,00 News Radio 
Îs); 13,30 Detectivi de elită 
s) ; 14,30 Stan și Bran 
s); 15,30 Lumea filmului; 
16,00 Casa din cărți de 
joc (f); 17.45 Terra 2 (s); 
18,30 Beverly Hills (s); 
19,30 Știri; 20,00 Noncon- 
formista (f); 22,00 Fotomo- 
dele (s); 23,00 Știri; 23,15 
Procesul etapei (talkshow).

(devasat-Q
10,00 Desene animate (ij; i

10.15 Documentar; 11,15 
Documentar — Yugoslavia; 
12,45 Rondul de noapte;
14.15 Videotext; 19,00 De
sene animate; 19,15 Docu
mentar — ep. 4; 20,00
Jurnal 1 /R; 21,00 Făm;
22,30 Videotex!.7,00 Știri; 7,10 Sfântul
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Casa de ajutor reciproc în 
beneficiul pensionarilor

In urmă cu câteva zile 
a avut loc adunarea ge
nerală a reprezentanților 
membrilor Casei de a- 
jutor reciproc a pensio
narilor din municipiul 
Brad. Din raportul 
zentat a reieșit că 
tivitatea Consiliului 
administrație pe
199F s-a concretizat prin:

— acordarea de Îm
prumuturi rambursabile 
amu număr de 4 218 
membri, în valoare totală 
de 650 milioane lei Nu 
au existat cazuri de reu. 
fuz sau reducere a îm

pre- 
ac- 
de 

anul

prumutului soliei tat|
— acordarea _ de aju

toare sociale atât metn 
brilor din localitățile 
Blăjeni, Crișcior, ’fără- 
țel. Brad șl Vața care au 
suferit pierderi 
podărlile proprii 
Inundațiilor din 
cembrie 1995 
membrilor care s-au aflat 
In situații deosebite ma
teriale și de sănătate. 
Au beneficiat de aceste 
ajutoare, în valoare to
tală de 4 milioane lei, 
176 membri;

— acordarea de aju-

!n gos- 
datorate 
luna de
cât fl

toare de deces precum 
șl compensarea cheltuie
lilor de Înmormântare 
în valoare totalA de 15 
milioane lei;

— amenajarea unui 
cabinet medical propriu, 
deservit de dra doctor 
Denis Ciuntu, la care un 
sprijin efectiv t-B primii 
din partea Sucursalei mi
niere Brad, prin direc
torul Ing Dorel Opreau 
fi a Spitalului 
piulul 
torul 
primar 
tina.

munict-
Brad, prin direc- 
acestuia, doctor 
Ionel Zeno 6os-

Programul cabinetului 
asigură consultarea mem
brilor casei, gratuit, de 
2 ori pe săptămână. In 
cursul anului 1993 au 
fost consultați un număr 
de 1356 paciențl.

Reprezentanții pensio
narilor prezenți la adu
narea generală au ales 
ca președinte de onoare 
al Consiliului de admi
nistrație pe dl 
Dorel Oprean, Iar 
președinte executiv 
dl inginer Aurel Holhof.

inginer
ca
pe

ALEXANDRU J8RCA 
corespondent
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tn numde mal multor firma amintită, car» a 
cetățeni din orașul SI- fost publicat in ziarul 
meria, dl. Petru Urdea nostru nr. 1849. din 20 
ne roagă să-i facem cu- martie a.c., ridicarea car- 
noscut locul unde tra. netelor de acționari pen-

Certificatele 
de acționari

bule să se adreseze pen- tru cel ce au subscris 
tru i intra in posesia din orașul Simeria se 
certificatelor de acțto- face de la RAGCL din 
nari în schimbul carne- localitate. Cei ce nu ri- 
telor șl al cupoanelor dică în termen certifL, 
depuse la STF ;fost FpP', cățele, acestea vor putea 
Banat — Crișana După fi preluate numai de la 
cum s-a arătat n comu. sediul firmei din Arad, 
nicatul primit de ia (N.T.)

] C3 C=1 £=3 £=3 E=3 E=3 K=3 E=l E=3 C3 E=l E=3 E=3 d

Succesele
Pentru unii succesul este 

Sinonim cu performanța, 
scăpându-se din vedere 
deosebirea calitativă dintre 
acestea: performanța nu 
este doar un succes oa
recare, ei unul deosebit 
Această precizare este va
labilă și când este vorba 
de învățare: nu sunt pu
țini elevi care consideră 

‘ promovarea clasei (cu ori- 
t ce medie) drept un suc

ces („a ieșit pâinea f“). în 
timp ce alții consideră 

■ succes doar dacă au ob
ținut note (medii) doar la 
limita superioară a scalei 
decimologice (9 și 10). 
Despre acest mod de a 
obține succesul (adică per
formanța) vom vorbi In 
cele ce urmează

De obicei performanțele 
școlare se pun pe seama 
a doi factori: 1) pe inte
ligența celui ce învață (e- 
levul) și 3) pe măiestria 
didactică a celui ce pre- 

, dă (dascălul). Fără îndo
ială că aceștia sunt fac
torii determinanți ai per
formanțelor școlare.

Se cunosc însă destule 
cazuri în care elevi care 
nu strălucesc ca inteli-
Ayawawav .vavavawavawa'aya

Patroana supârâcioasâ
A sunat într-o zi la re

dacție, așa pe la ora 
I prânzului, o cucoană care 

s-a declarat foarte indig . 
nată de unele articole 
scrise de subsemnatul pe 
problema privatizării și a 
privatizaților. M-a făcut, 
la telefon, în fel și chip 
—- ba că sunt un primi
tiv, un pârlit de ziarist 
ș.a., proferând amenințări 
de tot felul. Și avea un 

i debit verbal precum Du- 
r.ărea la Porțile de Fier. 
Am înțeles, deși nu prea 

! bine, că ar fi patroană 
' a unui magazin comer

cial. Nu o cunosc și nu 
mă cunoaște. Am invi- 

. tat-o să vină la redacție 
i ca să dialogăm civilizat. 

N-a zis nici da nici nu.
Prima Impresie ce ne

am făcuta a fost aceea 
că dânsa citește „Cuvântul 
liber" numai din când în 
când, ceea ce este treaba 
dumneaei personală. Dacă 
l-ar fi lecturat zilnic ar 
fi observat că autorul a- 
cestor rânduri a scris TRAIAN BONDOR
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și performanțele școlare
gență, obțin frumoase per
formanțe la învățătură. 
După cum există și ca
zuri de elevi, cunoscuți 
și recunoscuți ca inteli
gență, dar care nu obțin 
decât succese modeste. A- 
ceasta înseamnă că alții 
sunt factorii care au

FACTORII CARE LE 

DETERMINA

determinat succesele deo
sebite (performanțele). Iar 
acești „alții**  sunt niște 
trăsături de personalitate 
ale elevilor „modești", pe 
care nu le au cei inteli- 
genți: voința, perseverența 
.și motivarea pentru în- 
v^are.

In această situație a- 
pare, în prim plan, ca 
factor determinant, măies
tria pedagogică a dască 
Iului; căci spre deosebire 
de inteligență, care este 
înnăscută, voința, perseve
rența și motivarea pentru 
învățare sunt rodul price

foarte des și favorabil 
desDre privatizare și pri. 
vatizați care obțin profit 
pe căi cinstite, și prin 
strădanie, nu prin furtul 
la gramaj sau prin șme
cherii asupra cumpărăto
rilor, golesc veniturile fa
miliilor care trăiesc din 
salarii — mici cum sunt, 
în majoritatea cazurilor, 
— prin prețuri astrono
mice. De altfel presa ro
mânească de la toate ni
velele ne aduce zilnic la 
cunoștință cazuri de pa
troni nesățioși care-i în. 
șală nu numai pe cum 
părători, ci și statul prin 
tot felul de metode cum 
ar fi evaziunea fiscală, 
neplata la timp a contri
buției la asigurările so
ciale, practicarea muncii 
la negru și-i plătesc pe 
angajați în batjocură, în 
vreme ce dânșii se lăfă- 
le în case ultraluxoase, 
în mașini lungi și late 
aduse de pe aiurea. Dacă 
cucoana ce ne-a telefonat 
la redacție nu face parte 
din acest tip de privatizați 

perii dascălului de a le 
forma și cultiva t de a 
le valorifica. Datorită a- 
cestei priceperi (măiestrii) 
asistăm la situații apa
rent paradoxale: la unii 
dascăli elevii „învață pe 
brânci", tar la alții (a- 
vând aceeași disciplină), 
elevii zburdă de bucurie 
că s-a terminat ora șl că 
pot închide cartea și ca
ietul, iar acasă fac orice 
numai să nu învețe la a- 
cel obiect.

încercând să sintetizăm, 
am putea afirma că ecua 
ția performanțelor școlare 
este formată din trei ter
meni notați cu „a", adică; 
aptitudinea generală a e- 
levului (inteligența), plus 
aptitudinea dascălului (mă
iestria pedagogică) plus 
atitudinea elevului (voință, 
perseverență, motivare). _ 

Pe cât de simplă, pe 
atât de greu de realizat 
această „ecuație". Dar nu 
imposibil. Aici intervine un 
al patrulea „a“: atitudinea 
dascălului față de rolul 
său de mare responsabi
litate morală și socială.
Prof. univ. dr. ION DRAGAN

este spre cinstea dumea- 
ei. dar cunoaștem cazuri 
concrete de patroni care 
dau salarii de 150 000 lei, 
100 000 lei și chiar 50 000 
lei. în vreme ce dânșii 
își sărbătoresc ziua de 
naștere sau onomastica în 
stațiuni turistice unde con
sumă icre negre, morun 
afumat și alte delicatese 
care, odată și odată, ar 
putea să le stea în gât. 
Căci este un Dumnezeu 
sus care •— vorba unul 
maghiar ce nu știe bine 
românește — Dumnezeu 
nu culcă-te.

In încheiere aș vrea 
să-i mai spun cucoanei 
că autorul acestor rânduri 
și-a ros coatele prin niște 
școli, iar limbajul subur
ban îi este străin, a fost’ 
și merge des prin librării 
și biblioteci. Șl încă ceva: 
dacă nu-i plac articolele 

: subsemnatului n-are decât 
să le ocolească, că nu-1 
nici un bal.

Strâmbul jurământ
Povestea ce a redăm mal 

jos am auzit-o de la un 
om în vârstă dintr-un sat 
situat pe Valea Mureșului. 
Interlocutorul îmi spunea 
că doi oameni din satul 
dumnealui, vecini și ceva 
rude de altfel, au ajuns 
în judecată din pricina 
unui capăt de grădină. 
Cei doi au depus la in
stanță hârtii cu care să-și 
dovedească dreptatea care 
nu putea fl .evident de
cât a unuia dintre ei. În
trucât acestea, probabil, 
n-au fost suficiente, au 
fost chemați la proces și 
patru martori, câte doi 
de fiecare parte. Instanța 
le-a cerut martorilor să 
rostească cu mâna pe Bi
blie că „jur tă spun ade

Macheta aeroplanului lui Aurel Vlaicu expusă în fața liceului cu 
nume din Orăștie. Fotoi ANTON SOCACI

vărul șl să nu ascund ni. 
mic din ceea ce știu".

Procesul s-a încheiat 
într-un anume fel, nu con
tează care, dar ceea ce a 
urmat după el, este foarte 
interesant.

— Anume ce?, l-am în
trebat pe omul în vârstă

— Unul dintre cei pa
tru martori intrat într-o 
serie de necazuri. întâi 
de toate, și-a rupt un 
picior căzând din podul 
șurii. Apoi i-a ars fânul 
depozitat în fundul ogră
zii. După aceea a căzut 
într-un fel de moleșeală. 
Nu vorbește cu nimeni, 
mănâncă doar dacă-i iă 
cineva în gură. A fost 
dus — că el nu poate 
merge — la o mulțime 

de medici, dar orice trata
ment și medicament nu-I 
ajută să se facă bine.

— De ce oare s-au a- 
bătut atâtea belele pe 
capul omului?

— în sat oamenii vor
besc fel de fel, dar eu 
cred că unul singur este 
adevărul: belelele de
de care ziceți î se trag 
de acolo că în fața instan
ței de judecată, cu mâna 
pe Cartea Sfântă, a jurat 
strâmb.

In discuția noastră s-a 
așezat o tăcere apoi in
terlocutorul a zis:

— Să știi, domnule dra
gă, că a jura strâmb, cu 
mâna pe Biblie mai ale* - 
este un păcat foarte mare.

TRAIAN BONDOR

WW..
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• A doua zi după că
sătorie, lordul Byron pri
mește o scrisoare de la 
prietenul său, domnul 
Davis, care îl întreabă 
cum se simte după noap
tea nunții. Byron răs
punde : „Spre orele patru 
de dimineață m-am tre
zit. Focul roșu lumina 
perdelele stacojii ale pa
tului ; am crezut că mă 
aflu în Infern, am pi
păit alături de mine și 
am văzut că era încă și 
mai rău, amintindu-mi că 
mă căsătorisem..." • 
Sfântul Augustin nu
mește Eternitatea un 
ASTĂZI VEȘNIC. Ce 
bine conceput și expri

;V::< CUVÂNTUL LIBBrII]

i i

FRANCOFILI DA, NU FRANCOFONI!

. I

*

■*

EMIL CIORAN
— ..gânduri din „Cartea amăgirilor"

• „Orice problemă profanează 
rândul 
ei".

«■ mister. Ea 
ei, problema' este profanate prin soluția

„Pesimistul trebuie «3 inventeze în fiecare 
rațiuni pentru a trăi ; el este o victimă a

Orice s-ar spune, ade
vărul este că românii sunt 
francofili și nu francofonl. 
Așa că și țara noastră, 
România, este numai o 
țară francofilă, nu o ța
ră a francofoniei. Gă 
este așa o demonstrează 
clar i Înșiși dicționarele 
de sorginte franceză. Spre 
exemplu, dicționarul „Pe
tit Larousse illustrâ", e- 
diția din anul 1976, la 
pag. 448. ne oferă urmă
toarea definiție: „Fran
cophonie : n.f. Collectivity 
constitute par Ies peuples

parlant le francais: la 
Wallonie apartient a la 
francophone". Pe româ
nește spus, „Francofonie : 
Colectivitatea constituită 
din popoarele vorbind fran
ceza : Wallonia aparține 
francofoniei". Or, noi ro
mânii, ca popor, vorbim 
limba română. Că o in
fimă parte, alcătuită din 
intelectuali, din profeso
rii de limba franceză sau 
chiar de absolvenți de li
ceu, pasionați de această 
limbă, o vorbesc, nu ne

dă dreptul să ne consi
derăm francofonl, Nu-i 
așa ?

Dar, ia să vedem, Ia 
aceeași pagină, din ace
lași menționat dicționar, 
ce înseamnă fra^cofilie. 
„Francophilie: n.f. Amitie 
envers la France", adică 
„Prietenie pentru Franța". 
Mai citim în dicționa
rul cu pricina, „Franco
philie, adj. et n. Qui aime 
la France". Da, ați șl 
tradus deja : „Francofil: 
Care iubește Franța". A- 
cestea fiind spuse, mă

mir că se mai vehiculea
ză îu mass-media, chiar 
de către inși sus-puși sin
tagme care proclamă cum 
că România ar fi o țară 
a francofoniei, iar noi 
românii am fi un popor 
francofon.

Parbleu !, adică, drace! 
Cine are dreptate: dic
ționarul sau ei 1 Quod 
erat demonstrandum! A- 
dică, ceea ce era de 
demonstrat !

PETRIȘOR CIOROBEA

< i
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„Grecul de aur“ al televiziunii

zi alte 
sensului vieții".

• „Despre viață nu se poate scrie decât ca 
un too muiat în lacrimi".

• „Viața este prea plină de moarte pentru 
ca moartea să-i mal poată adăuga ceva".

• „Interesul pe care-l purtăm timpului pro
vine dintr-un snobism al ireparabilului".

STOP CADRU

■I
îl

I

• „Scepticismul — hemângâierea de a nu fi 
in cer”.

• „Sunt sătul de mine fi totuși rog zeii să m® 
redea mie însumi".

i <

• „Suntem toți pe fundul unui infern undei (
"• “ e. —•

Născut la 21 ianuarie 
1921, în Garden City — 
statul NEW YORK —, fără 
nici o pregătire de spe
cialitate, debutează în tea
tru în 1959 și imediat 
în serialul TV „The 
Witness1 (Martorul).

Datorită lui Burt Lan
caster, debutează în filmul 
„The Birdman of Alcatraz" 
(Păsărarul din A.) — 1961 
în regia lui John Fran- 
kenheimmer, unde a avut 
o foarte bună prestație, 
fiind nominalizat pentru 
premiul „Oscar" pentru 
„cel mai bun rol secun

dar". In 1965, regizorul 
George Stevens îl distri
buie în rolul Pilat din 
Pont în superproducția 
biblică.„The Greatest Story 
Ever Told" (Cea mai mare 
poveste istorisită vreoda
tă), ifiind remarcat jo
cul său convingător.

Alături de celebrități ale 
ecranului ca Lee Marvin, 
Charles Bronson și Jim 
Brown, apare în filmul de 
război „Dirty Dozen" (12 
ticăloși) — 1967, regia 
Robert Aldrich. In 1973 
rețeaua TV „CBS" (Colum
bia Broadcasting Sys-

tem) produce serialul de 
televiziune „Kojak", a- 
vându-1 protagonist pe 
Telly Savalas. Serialul a 
avut un succes enorm pe 
toate meridianele globu
lui.

Popularitatea în rân
durile spectatorilor creș
te, devenind star de 
marcă, solicitat de pro
ducători și regizori. 11
vom vedea în „Escape to 
Athens" (Evadare din

Atena) — 1979, regia George 
P. Cosmatos și come
diile „Cannonball Run 1 
—. II (Cursa Cannonball) 
— 1983, . în regia lui Hal 
Needham. Printre ulti
mele apariții, notăm „Tie 
Dirty Dozen — The Dead
ly Mission" (Misiune uci
gătoare) — 1987, regia 
Lee H. Katzin. ' S-a stins 
din viață la 22 ianuarie 
1994, la Los Angeles.

ADRIAN CRUPENSCHI

fiecare clipă este un miracol”.
• „De n-am fi avut suflet ni l-ar fi creat 

muzica".
• „Shakespeare — întâlnirea unui trandafir 

cu o bardă".
• „Ce tristețe să vezi marile națiuni cerșind 

pentru un supliment de istorie".
• ,Jn contact cu francezii înveți să devii nefe-t 

ridt în mod delicat?’.
• „A; da toate peisajele tamii pentru cel 4*'  

copilăriei mele".
Selecție de HIE LEAHU
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C O N C 
„CINE ȘTIE

Biblioteca comunală din 
Vața de Jos a organizat 
un concurs „Cine știe 
câștigă” privind viața 
și opera lui Ion Crean
gă, cu ocazia omagierii 
a 160 de ani de la naș
terea scriitorului. Au par
ticipat elevii clasei a

••• » mm • ^^a a aa^m a mmm a mmm «
URS j
CÂȘTIGA"
V-a de la Școala Gene- | 
rală din localitate. Bi - j 
bliotecara Dora Fur- I 
dui aduce pe această calc ' 
mulțumiri S.C. Guten- | 
berg S.A., sponsorul ac- • 
țiunii, și Prmiăriei lo- | 
cale pentru sprijinul . 
acordat. (M.B.). !

Stâncile Pelcgii Foto: I. HORVAT

„. în Olanda, lungimea 
totală a pistelor pentru 
bicicliști (căci e binecu
noscută predilecția pen
tru biciclete a olande
zilor, atinge sau chiar 
depășește 8 000 de kilo
metri, ceea ce nu e pu
țin față de dimensiu
nile țării? Comparativ, 
pistele similare din Sta
tele Unite ale Americii 
trec de lungimea 
150.000 kilometri.

sunt pietre apte i fie! 
cioplite in chip de u- j 
nelte, folosește in acești 
scop o anumită specie*  
de ciuperci mari, care,j
după ce s-au uscat Mn«< 
timp mai îndelungat, se, •

de

...tribul gogodala din 
Noua Guinee, pe. terito 
riul căreia aproape că nu

pietrifică în așa fel în-J 
cdt pot fi cioplite și 
șlefuite, 
tă, 
curează cremenea? 
aceste ciuperci pietrifi
cate, membrii 
își confecționează 
poare.

Grupaj de 
II.IE LEAHU

având, totoda- , • 
o duritate ce con-' > 

Din i;

tribului ';

De mai multă vreme, 
cei doi nepoți, studenți, 
și-au exprimat dorința 
de a vizita Parcul na
țional Retezat, pe care 
nu - l-au cunoscut decât 
din auzite sau din pu
blicații și despre care au 
aflat că este un impor
tant monument al natu
rii, deosebit de intere
sant, recunoscut pe plan 

I internațional ca rezerva
ție a biosferei. Ex- 

| cursia în acest munte— 
■ parc am programat-o în 
I august.

MBI BM1 ^BB MM •

EXCURSIE
După ce am consultat 

barometrul și am con
statat că presiunea at
mosferică este în creș
tere, asigurându-ne de 
un 'timp probabil favo
rabil, am făcut pregăti
rile necesare: ranițe cu 
alimente cât mai ușoa
re dar cu un conținut 
caloric ridicat, dintre 
care să nu lipsească glu
cidele (miere); îmbrăcă
minte corespunzătoare 
pentru timp răcoros, ploa-

IN PARCUL
ie sau vânt ; încălță
minte ușoară dar rezis
tentă (bascheți); vitami
ne (lămâi) și medica
mente uzuale; binoclu, 
aparat foto, lanternă și 
altele. După ce totul a 
fost gata am pornit la 
drum.

Pe culmea colinei îm
pădurite ce străjuiește 
dinspre nord intrarea 
în orașul Hațeg, am fă
cut un popas la mar
ginea șoșelei pentru a

NAȚIONAL RETEZAT (î)
admira de la distanță 
silueta Retezatului, a 
acestui grandios masiv 
muntos, compact, sălba
tic și izolat, situat în 
partea de sud-vest a 
județului Hunedoara. în
tins pe o suprafață de 
aproape 800 km pătrați, 
în centrul căruia se află 
parcul național spre 
care ne îndreptam.

...Masivul Retezat s-a 
ridicat înainte de era 
terțiară, fiind format din 

cristalinul autohton, cu 
puternice intruziuni gra
nitice, care au fost a- 
coperite în partea sudică 
cu calcare mezozoice. A- 
cesta a fost înconjurat 
până târziu, în neogen, de 
golfuri de mare cu țăr
murile la 700—800 m. 
Glima subtropicală de 
atunci a înlesnit dezvol
tarea la poalele mun
telui a unor plante pu
rurea verzi pe care, azi, 
nu le mai putem întâl

ni decât în bazinul me- I 
diteranean, în estul Asiei | 
sau pe coastele atlanti- » 
ce ale Americii de Nord. I 
Urmele acestor plante de • 
la sfârșitul terțiarului | 
s-au descoperit în zăcă- •
minte de lignit din ba- |
zinul Petroșani. Perioa- _
dele glaciare care au ur- I 
mat în cuaternar au - 
lăsat un relief sălbatic |
cu peisaje specifice și « 
impunătoare, caracteris- | 
tice acestui masiv. g

(Va urma) |
Ing. IACOB TRAIAN, |

Oră știe |

mat ! • La sosire, oas
petele a fost îmbiat să 
guste din tradiționala 
noastră pâine turcească cu 
sare.. • Se poate ima
gina o furnică chiulind 
pe sub o frunză? Se poa
te imagina un japonez 
păcălind timpul pe la 
«lujbă și mai și lăudân- 
du-se cu asta ? • Ce fru
mos spune poetul AL
FRED DE VlGNY, ce 
exact mă regăsesc în 
cuvintele lui : „Nu simt 
niciodată plictisul : am 
prea multă viață și prea 
multă activitate cere - 
brală pentru această sta
re de descurajare; dar, 
adeseori mă cuprinde o 

indispoziție violentă care 
se naște din indignarea 
ațâțată de ipocrizia sau 
prostia oamenilor". • 
Undeva, prin „Luni de 
fiere”, Pascal Bruckner

definește dragostea cam 
așa : „Dragostea înseam
nă evident două solitu
dini care se împerechea
ză ca să creeze o ne
înțelegere. Există însă 

neînțelegere mai seducă
toare ?“ • „ESENȚA E 
UN SNOP DE AMĂ
NUNTE" — a spus Poe
tul. Din „amănunte" se 
tot zidește imaginea (ne

gativă!) a semenului : 
și cum trântește — în
totdeauna! — ușa, și 
cum stă veșnic cu mâi
nile înmormântate în 
buzunare, cum țipă 

când are ceva de spus, 
și cum tot revendică el 
„drepturi" — el. care 
n-a dat acestei lumi NI
MIC. în lecturile mele, 
deseori mă întâlnesc cu 
texte ostentativ încl- 
frate, scrise într-un stil 
alambicat, gândite parcă 
numai pentru elita eli
telor. Ele îmi amin
tesc de L.N. Tolstoi, care 
în cartea „Despre mun
ca literară" spunea : 
„Dacă aș fi țar, aș pro
mulga următoarea lege : 
scriitorul cate va iolosi 
un cuvânt ce nu-1 poate 
■explica, să piardă dreptul 
de a scrie și să pri
mească 100 de lovituri 

de nuiele". • Nu a- 
prob dar înțeleg pe 
disperații acestei lumi, 
pentru care nu mai pre
zintă importanță Viața, 
nu mai e imaginată în
fiorător Moartea. Și- 
atunci orice e posibil: 
omoară cu sânge rece o 
femeie, se vinde celui 
care plătește mai bine, 
votează împotriva celui 
ce-ar vrea PACE, face 
experiențe pe propriul 
trup, privește existența 
prin ochi de efemeridă. 
Nu aprob, înțeleg și mi-e 
frică.

ILIE IFAHU
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII

B „Nici un leneș nu a ajun*  până la adânci bă
trâneii; loji cei care au ajuns acolo, au dus o viață 
foarte activă".

1

Ch. W. HUFELAND

MOZAIC SPIRITUAL
B „Recomandă conce

tățenilor tăi nu lucrul cel 
mai plăcut, 
bun".

ci ce] mai

■ „însuși Dumnezeu 
pedepsește cu bâta, ci 
Timpul'*.

nu 
cu

6OLON
• GRAGIAN

IJM©D
Pe vremea când Calvin 

Coolidge era președinte al 
Statelor Unite șl, simul
tan, președinte al Senatu
lui, a izbucnit o contro
versă aprinsă între doi 
senatori. Amândoi s-au 
enervat, iar unul dintre 
ei l-a spus celuilalt „să 
se ducă la dracu".

Senatorul ofensat 
plânse lui Coolidge.

— Domnule președinte, 
ați auzit ce mi-a spus?

Cunoscut ca laconic și 
cu mult sânge rece, Calvin 
Goolidge își ridică privi
rea de pe o carte pe care 
o răsfoia și spuse calm:

se

B „Fiecărui 
aparține aită 
care suflet este pentru alt 
suflet o lume ascunsă 

NIETZSCHE

suflet îi 
lume; fie-

B „Pământul e un in
fern luminat de bunăvo
ința Soarelui".

GIOVANI PAPINI

B „După cum e firesc 
să credem o mulțime de 
lucruri fără demonstrare, 
toi astfel nu c mai puțin 
firesc să ne îndoim de 
altele cu toate dovezile 
lor".

VAUVEN ARGUES

B „Dacă se înlătură iu
birea și bunătatea toată 
bucuria vieții dispare".

0ICERO

B „Cu cât cineva se 
mulțumește cu mai puțin 
cu atâta duce o viață mal 
fericită".

TURPILIUS

B „Cea mai mare parte 
a acestei lumi e pentru 
noi ca și când n-ar fi 
nimic".

RABINDRANATH 
TAGORE

■ „Fericirea nu are vir
tuți educative".
. șerban eioeuLEseu

B „Tratează pe fiecare 
după cum merită; cine va 
scăpa de bici?" 

SHAKESPEARE

B „O carte est? o che
mare. Sunt chemări care 
rămân fără răspuns. Asta 
e tot".

MIHAIL SEBASTIAN

Selecție de ILIE LEAHU

— Tocmai consultam re
gulamentul. Nu sunteți 
obligat să vă duceți. . ■> 

— O —
Ostrovski șl Pisemskl 

doi scriitori ruși sosiră 
împreună la Paris. Tre
buia să fie așteptați în 
gară de prietenul lor, Gri- 
gorovlci, numai că acesta 
întârziase.

— Aleksandr Nicolaevici, 
ia un birjar, a zis Pi- 
semski. Doar n-o să înnop*  
tăm aici. -

Ostrovski, care ținea în 
ambele mâini câte un gea
mantan, a clătinat din cap:

— Ah, cât de lipsit de 
perspicacitate poți fi tu, 
Aleksei I

— De ce?
— Dar cum aș putea 

să mă înțeleg franțuzește 
cu birjarul, când am am
bele mâini ocupate?)

I
I
I
I 
I 
ț

*

*

*

I
4
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Condamnat Ia viață
Mi-e tot mai silă de 

viață. In fiecare dimineață 
când mă trezesc, primesc 
o nouă zi ca și când aș 
fi obligată să îmbrac o 
haină soioasă, și plină 
de păduchi după o 
spumantă.

Există un țel pe 
l-am fixat și spre 
sunt obligată să 
am doi părinți 
care trebuie

baie

care 
care 

merg, 
pentru 

să trăiesc,

Clepsidra)
trebuie să mă hrănesc, 
să-mi îngrijesc trupul, 
să-mi pun masca zâm
bitoare pe față zilnic. 
Uneori simt credință, 
speranță, iubire — dar 
totul e iluzie. Nu-mi in-

a 
I
I

I 
I 
I

UIMIRE
TU tot mai crezi, iubito, în reformă 
Și în promisiuni electorale. 
Deși a înfrunzit codrul la poale, 
Iar noi trăim viața tot de formă... 
Ne bântuie minciuna în ocale. 
Iar viața ni-e un fel de filodormă 
Pe care o sacrificăm drept normă 
Democrației noastre — originale. 
Tu lot mai crezi în fraze dezlânate 
Sunând ridicol de patriotarde, 
Când personalilățile-mbuibate 
O fac pe babele; când țara arde 
Tu lot mai crezi naivă-nlr-o dreptate 
Distribuită de ciudate hoarde...

DUMITRU HURUBA

B

1 
I 
i

I 
I 
I
I

gădui să mă opresc 
să mă întreb: — De 
fac toate acestea?... 
aceeași clipă m-ar înghiți 
hăul ce se cască sub 
mine și pe care zilnic 
îl ignor. Parcă aș fi un 
angrena} dintr-un perpe- 
tuum mobile. Singura 
mea putere este in fața 
sinuciderii. - Este arma 
ce zilnic se îndreaptă 
către mine și vrea să mă 
omoare și eu îi spun NU! 
doar pentru că mă simt 
mai puternică astfel.

în fiecare dimineață 
îmi mai ofer o zi din 
viață, încă o porție de 
SILA și astfel singură 
m-am condamnat să tră
iesc.

Sunt 
viață!

ce 
in

■

condamnată la
*

INA DELEANU I
î
1 
ț — fabulă menajeră —
* Ani de zile,
2 Ciorba și polonicul
2 Se împăcară foarte bine.

Ea era gustoasă și grasă
I încât îl ungea, pe dumnealui,
* La suflet,
f Când se lâfâiau, aburind, 
i In castroancle așezate 
J Pe fiecare masă.
j Și ar fi dus-o ei, a șa, mult și bine 
I Dacă, într-o zi, administratorul acelei cantine
* N-ar fi decretat, să se știe 
«Că, din acel moment
1 [Mai mult euforic decât istoric)
2 Ciorba devine
1 Nici mai mult, nici mai puțin,
*| Decât ditamai împărăteasă în acea bucătărie
1 Și, în consecință,
* Nu mai era cu putință
«Ca ea să-l mai ungă pe bietul polonic, 
J La suflet, cum era el obi șnuit.
2 A șa se face că, dumneaei, cu mintea-i
| Tulbure și lichidă
1 li zise polonicului, în timp ce trona
* Umflându-se, în cazan, anacronic de lividâ, 
«Că se vedea și fundul acestuia, prin ea:
; Polonice, de-acum gata cu, știi mata!...2 Adio, cu unsul, la suflet
I Cum se întâmpla pe vremea de dinaintea mea. 
î De-acum nu mai am trebuință de tine 
ț Eu fiind hăpăită, direct, de acele jivine
* Pentru care nu sunt necesare nici castronul, 
« Nici lingura ți nici farfuria,
1 Că le-apucă furia
2 Dacă nu mă sorb, chiar din cazan...

1 Vai, dar mai am până la pensie doar un an...
* li spuse polonicul, părând că cere ciorbei milă
* Afară, nenorocită, fosilă, 
«Din imperiul meu!2 Acum nu mai sunt o ciorbă oarecare.
2 In bucătăria asta,

I Sunt, chiar, ciorba — dumnezeu!
Morala-i simplă, oricui la-ndemână
Vai de bucătăria în care ajunge ciorba stăpână !

PETRIȘOR CIOROBEA
(Din volumul ,în curs de pregătire, intitulai ț 

„FABULA NOASTRA CEA DE TOATE ZILELE" f

Ciorba și polonicul

notorii

petale 
dimi_

aur din nisipul cuvintelor; 7)

DEZLEGAREA CAREULUI 
„HODORONC — TRONC1 

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA :

PRIMĂVARĂ

<■ 4 6 8 9 10
r~

1
1

ORIZONTAL: 1) Zvonuri primăvăratice 
de mângâiere melodică; 2) Primăvara în
depărtată de unde răsar împlinirile — 
Slasic străjer al grădinii rozelor; 3) Ieșit 
din fluxul tiiluvian al simfoniei primăve
rii — Șăgalnic sol primăvăratic înveșmân
tat în crude petale; 4) Formă neaccentuată

1VII3WG

I•:
I■ ,

a pronumelui reflexiv la dativ — Covor 
primăvăratic cu mirifice motive florale; 
5) Aisberg în derivă spulberat de soarele 
primăvăratic (pl.) — Ușor degradat în 
umbra serilor de primăvară; 6) Brazde 
de câmp întoarse-n primăvară 1 — Simbol 
al primăverii pe pajiști dezghețate — 
Nasture prețios la tunica Euterpei; 7) 
Elixir liricogen la „five o clock“-ul pri
măvăratic al florilor — Personaj mas
culin din piesa „Ochiul albastru" de 
Paul Everac ; 8) Manifestare cu răceală 
specifică primăverii — Localitate în sud- 
estul Poloniei; 9) Trezit la viața tumul- 
toasă-n fapt de primăvară — înduioșat 
de lacrimile unui cer primăvăratic; 10) 
Trudnici cultivatori ai florilor cu 
azurii — Mediu ambiental specific 
neților de primăvară

VERTICAL: 1) Ipostazianți
ai primăverii vieții; 2) Vestitor al pri
măverii ce-ncântă ades privirea — Pri
măvăratic amorez cu lunatice plimbări 
la înălțime ; 3) Cultura oleaginoasă cu pe
tale de flori purpurii — A trage zăbrav- 
nicul negru peste chipul amintirilor; 4) 
Invitație moldavă la un ospăț de ima
gini — Strat diafan pentru țâșnirea ghio-

ceilor; 5) Incursiuni subtile în domeniul 
necunoscutului — Infinitival acustic de 
răsunet prelung; 6) Petale de peruzea d* 
câmpul înflorit al primăverii — Grăun
tele de —
Motivul primăvăratic al acestor parodii 
— Tijă primăvăratică cu terminații flo
rale; 8) Termen de referință pentru men
ținerea statu-quo-ului — Zumzăitoare 
primăvăratice în aria florilor; 9) Periodic 
apărut odată cu primăvara — Plutaș 
primăvăratic pe învolburate ape; 10) Pi
cături anatomice cu șofran de mai — 
Desprimăvărate în final, prinse la copcăt 
DICȚIONAR: ZUGA, JATA

VASILE MOLODEȚ

1) :
RA
RID;
TONIC; 7) NOI — PANICA; 8) IM — 
BARA — AT; 9) TIPĂRITURI; 10) A- 
CATAFAZTE.

ANUL IX • NR. 185Ș

STRATAGEME; 2)TREMURATOR: 3) 
. — ACAȚ — DA; 4) AGAȚAT — 

5) S1LON — ȘEFI; 6) 1CAR —

3)

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:
Alb: Rdl, Db2, Ng2 
Negru: Rd3, p : c5, c6 și d5

SOLUȚIA PROBLEMEI 
DIN NR. TRECUT .

Deal 2. Ch4 mat
____ Ch4 2. Dh5 mat

1

I1 r. —
® S-Hubată- 29 — Duminică, 30 martie 1997,
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D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE 
DE MUNCĂ ȘI ȘOMAJ 

HUNEDOARA—DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE, LA DATA DE 26. 03. 1997

, Agent comercial 2, agent de asigurare 59, agent reclamă 
publicitară 1, arhitect clădiri 4, artificier la lucrări de 
suprafață 2, barman 7, bijutier metale prețioase 1, 
bobinator aparataj electric 1, brutar 4, bucătar 2, bul-

I dozerist 2, carmangier 4, confecționer articole din piele 
și înlocuitori 5, contabil șef 1, croitor 82, croitor — 
confectioner îmbrăcăminte după comandă 5, cusător 
piese din piele și înlocuitori 10, cusător piese la încăl
țăminte 40, depanator de aparate radio și TV, redresoare 
și amplificator 2, dulgher pentru construcții 3, economist 
Sn industrie 1, electrician aparate măsură, control și 
automatizare în central 1, farmacist 2, fierar betonist 

; 2, frigoriferist 3, inginer electronist, transporturi, te-
I iecomunicații 1, inginer mecanic 2, inspector de specia
litate statistician 1, instalator apă, canal 1, jurisconsult 
3, lăcătuș mecanic 10, lăcătuș mecanic de întreținere 
și reparații universale 1, legător manual (în poligrafie 

iși ateliere speciale) 1, macaragiu 17, mașinist în legă- 
torie mecanică 1, mecanic auto 2, mecanic reparații 
Arolia 1, modelier metal 2, muncitor necalificat 17, 
operator calculator electronic și rețele 2, ospătar (chel

ner) 8, paznic 3, preparator înghețată 2, strungar uni- 
, versal 4, sudor electric 2, tehnician proiectant construc
ții 2, țesător — restaurator manual de covoare 35, 
tâmplar manual 1, tâmplar mecanic 12, tâmplar uni
versal 6, tinichigiu carosier 1, vânzător 20, vopsitor auto 
l, zidar rosar — tencuitor 4.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE = 411

NOTĂ: Informații despre locurile de muncă va
cante comunicate de către Oficiul de Forțe de Munqă 

iți Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documen
tare, Clubul Șomerilor Deva, precum și la birou- 

■ rile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Călan, Orăștie, ~ .

f Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, 
joi, între orele

Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani,

9—12.

i;

Analizând calitatea fac
torilor de mediu în jude
țul Hunedoara pentru pe 
rioada 17—23 martie, au 
rezultat următoarele:

— poluanții gazoși (bio
xidul de azot, bioxidul de 
sulf, amoniac și fenoli) au 
avut și pentru această pe
rioadă valori medii și ma
xime care s au încadrat 
în valorile admise prevă
zute de STAS pentru ca 
litatea aerului. Valori ma
xime care însă au fost 
în limitele admise, s-au 
înregistrat în zona Hune, 
doara la data de 18 mar. 
tie la bioxidul de azot șl 
la aceeași dată în zona 
Mintia — Deva la bioxi
dul de sulf;

— pulberile în suspen
sie au avut valori medii 
care s-au încadrat în va. 
loarea limită cu excepția 
celor pentru zona Teliuc.

GEOAGIU

BEZNĂ DE LA 
BUGET

De aproape o săptămâ
nă iluminatul public în 
cele 11 localități compo
nente ale comunei Geoa- 
giu este ca și inexis - 
tent. Primarul comunei, 
dl. Traian Gherghel, decla
ră că îi este imposibil 
să mal asigure acest ser
viciu datorită lipsei ba
nilor. Costul iluminatului 
public se ridică acum la 
6 milioane de lei pe lu
nă, în condițiile în care 
valoarea totală a sume
lor datorate de Primăria 
Geoagiu a ajuns la 840 
milioane de lei. (S.B.).

STAREA MEDIULUI
Valorile maxime înregis
trate în zonele Mintia — 
Deva și Hunedoara la data 
de 18 martie și pentru 
Valea Jiului la data de 
22 martie au coincis cu 
limita admisă, iar valoa
rea maximă înregistrată 
în zona Teliuc la data de 
18 martie a depășit limita 
admisă;

— pulberile sedimenta- 
bile au înregistrat depă
șirea limitei admise în 
zona Teliuc de 8.5 ori si 
în zona Chișcădaga de 
15,3 ori,

— valorile radioactivității 
beta globale și a dozei 
gama absorbite s-au înca
drat în limitele de varia
ție ale fondului natural

Frățiori. Foto: PAVEL LAZ A

pentru toți factorii de me
diu. Exemplificăm doar 
pentru pulberi sedimenta- 
bile unde valoarea de a- 
tenție este de 200 Bq/m2/ 
zi iar valoarea medie de
terminată în această pe
rioadă este de numai 1,19 
Bq/mp/zi;

— valorile indicatorilor 
de calitate pentru apele 
curgătoare de suprafață 
au fost în general în li
mitele admise. în perioada 
anaiizată pe râul Crișul 
Alb a avut loc o dever
sare accidentală de cca. 
30 mc ape uzate conținând 
cantități ridicate de steril 
Intr-un interval de cca. 
15’, fără consecințe asu

pra faunei piscicole.
Pe râul Jiu materiile 

în suspensie provenite în 
principal de la unitățile 
de prelucrare a cărbunelui 
prin evacuarea de ape u 
zate incomplet epurate au 
avut o valoare medie de 
3135,0 mg/1 și o valoare 
maximă de 4869,0 mg/1 
identificată la data de 21. 
03. 1997.

Agenții economici din 
județul Hunedoara aveau 
prevăzut pentru anul tre
cut un plan de investiții 
de 24115,8 mii. lei în ve
derea rezolvării probleme
lor de protecție a mediu
lui. Planul a fost realizat 
doar în proporție de 80 Ia 
sută fiind realizate lucrări 
în valoare de 19606,7 mii. 
lei.

AGENȚIA DE PROTECȚIE A 
MEDIULUI DEVA

CWÂMTULUI U&M
POSTA 

RUBRICII
• Răspunsul la întrc- 

rbarea dv., stimată dnâ 
DOiNELA QLARESCU, din 
Boița, este dat de direc
torul adjunct al Direcției 
fMuncii și Protecției So
ciale, dl. loan Lupșa, și 
este următorul: „Faptul 
că d femeie care a rea
lizat o vechime integrală 
în muncă, de 25 de ani. 
a născut și crescut până 
la vârsta de 10 ani mai 
mulți copii, îi aduce a- 
îesteia beneficiul redu
cerii vârstei de pensiona
re numai în cazul pen
siei pentru activitate pro
prie.

In cazul mamei dv.,

l

CINEMA
• „PATRIA" DEVA : 

101 Dalmațieni (28 — 3. 04.);

• „FLACARA" HUNE
DOARA: Scandalul Larry 
Flynt (28. — 3. 04);

• „PARlNGUL" PE
TROȘANI: Dragoste de în
ger (28—31): Cele două fețe 
ale dragostei (1—3.04.);

• „CULTURAL" LU
PENI; Matilda (28—31.03.);

I Un bărbat multiplicat (1— 
3. 04.);

dreptul la pensie de ur
maș după soțul decedat, 
se deschide numai la îm
plinirea vârstei de 55 de 
ani“.

• Cităm răspunsul for
mulat de DMPS Hunedoara 
— Deva pentru dl TIBE- 
RIU CHIRIAN, din Ponor, 
nr. 21, comuna Pui : „La 
împlinirea vârstei de 60 
de ani, dacă ați realizat o 
vechime în muncă, vala
bilă la pensie de 30 de 
ani, vă puteți adresa 
Oficiului de Pensii la care 
vă referiți pentru stabili
rea dreptului la pensie, i 
Nu uitați să prezentați I 
toate actele oficiale cu 
care puteți dovedi vechi
mea în mifiică pe care 
ați realizat-o". (I.L.).

• „ZARAND" BRAD : 
Cele două fețe ale dragostei 
(28—31.04); Dragoste de 
înger (1—3.04.);

• „PATRIA" ORAȘTIE : 
Răscumpărarea (28—31.03); 
Specialistul (1—3.04);
• „LUCEAFĂRUL"" VUL

CAN" Campionul (28—31. 
03); Phenomenon (1—3. 04);

• „DACIĂ" HAȚEG : 
Reacție în lanț (27—30.03); 
Fără teamă (31—2.04);

• „MODERN" HUNE
DOARA: Un liceu pericu
los (28—30.03);

• „LUMINA" ILIA: Mar
torul incomod (28—30. 03).

Octavian Moga, din Vă
ii șoara, comuna Balșa, 
s-a cinstit împreună cu 
tatăl său Aurel Moga mai 
mult decât s-ar fi cu
venit. Cum la băutură 
neînțelegerile se întețesc, 
așa s-a întâmplat și cu 
cei doi. La un moment

CLONAREA — UN VECHI VIS 
AL BIOLOGIEI ÎMPLINIT

Secolul XX în care tră
im reprezintă, într-adevăr, 
o epocă de spectaculoase 
descoperiri și înfăptuiri 
de ordin științific și teh
nic, Astfel, asistăm la ui
mitoare realizări în do
meniul fizicii moderne 
(controlul proceselor de 
dezagregare și fuziune 
nucleară), ale celor fot 
atât de impresionante din 
domeniul călătoriilor cos
mice La toate acestea 
se adaugă, relativ recent, 
descoperirea substratului 
material al eredității — 
gena — de către geneti
cieni și, foarte recent, 
excepționala realizare a 
unei echipe de cercetă
tori, privind sinteza unor 
gene umane. Această ul
timă realizare a biolo
giei contemporane con
stituie tm eveniment ști
ințific cu adevărat revo
luționar, cu, deocamda
tă. incalculabile consecin 
țe de ordin științific, 
practic și chiar etic. Dar 
despre ce este vorba de 
fapt? După trei ani de 
asidue încercări s-a reu
șit sintetizarea unei gene 
umane. Gena sintetizată, 
un hormon, are un rol

TATĂL ȘI-A ÎNJUNGHIAT FIUL

ÎN ZIUA DE

dat, tatăl pensionar, de 
70 de ani, a pus mâna 
po cuțit și l-a împlân
tat cu năduf în fiul de 

important în reglarea ten
siunii arteriale și a con
tracției musculaturii ne
tede. Descoperirea apar
ține unei echipe de cer
cetători de la Institutul 
de chimie organică și 
biochimie din Hamburg, 
condusă de dr. Hubert 
Koster. Iată deci îm
plinit un vis, irealiza
bil până nu de mult, care 
va deschide drumul apli
cării terapiei genetice în 
tratamentul unor mala
dii incurabile (cancer, 
diabet, etc.), prin elimina
rea cauzelor, cu alte 
cuvinte, a genelor cu de
fecte. Se prefigurează în 
perspectivă mai mult sau 
mai puțin îndepărtată 
posibilitatea ameliorării 
structurii genetice umane, 
perspectivă de-a dreptul 
uluitoare. Vom avea doi 
indivizi perfect identici? 
în mod «igur visul va fi 
realizabil. La animale deja 
experimentul s-a împli
nit. Primul animal (oaia 
Doli) a apărut. Deci do
narea este posibilă șl la 
specia umană. Să fim în
crezători că lucrurile nu 
vor lua o altă întorsă
tură deloo nedorită. 
(V. B.).

BUNA VESTIRE

43 de ani. Internat de 
urgentă la Spitalul ju
dețean, Octavian Moga a 
trebuit transportat la

Nu cred câ-i drept sâ 
suport ceea ce 
consuma altul

Nu-mi este clar urmă
torul fapt: Pe scara 1 a 
blocului în care locuiesc, 
locuiește și o persoană la 
sora ei; aceasta consumă, 
ca și mine, apă caldă și 
rece, gaz, căldură etc., iar 
de plătit plătește la alt 
bloc, unde are un butic.

Responsabilul de scară 
a scos-o de la plata chel 
tuielilor, din luna octom

I I
i Condiții bune pentru... șomeri i
' Ieri, în prezența secre- 
I* tarilor de stat din Mi

nisterul Muncii și Protec- 
* ției Sociale, dnii Dorin 
| Nicolae Pîrvu și Petru 
• Păun Jura, la Hațeg s-a 
l inaugurat sediul Oficiului 
‘ pentru forță de muncă și 
I șomaj .Cu același prilej au 

mal fost inaugurate: la 
, Vulcan — Compartimen- 
I tul pentru forță de muncă 
* șl șomaj, iar la Lupeni — 
|| Compartimentul pentru 
“ forță de muncă și șomaj. 

Spitalul județean din Ti
mișoara, cu diagnosticul 
„plagă înjunghiată me- 
diastială cu lezare bron- 
hică". Tatăl agresor este 
cercetat,, deocamdată, în 
stare de libertate. S-f 
întâmplat marți, 25 mar
tie, de Buna Vestire.

E3 EZ3 E3 C3IZ3 1=3 C3 C3Î

brie 1996, sub motivul că 
nu poate plăti la două a- 
sociații. Eu sunt pensio 
nar, am 68 de ani și cu 
greu pot plăti taxele mele 
și nu cred că-i drept să 
suport o parte a cheltuie
lilor respectivei persoane;

N1COLAE PETRIȘOR,
Aleea Pescarilor, nr. 3, bl. 

A 10, sc. 1, ap. 1, Deva

un club al șomerilor și I 
un centru de informare și J 
documentare. |.

Noile instituții au fost» 
dotate cu aparatură, de I 
calcul strict necesară ac- J 
tivității ce se desfășoară i 
aici, precum și cu mobi- I 
lier modem. Dotările, ca > 
și amenajările spațiilor | 
respective, au fost supor- j 
tate financiar de către | 
Oficiul Județean pentru « 
Forță de Mutică și Șomaj I 
Deva. (I.C.) J

țr ...............  B.................
. . ...................... . —
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CREDIT BANK DEVA

Vinde Ia

I 

b 
I 

b

LICITATg PUBLIC A j

b

ce va avea loc în data de 2. 04. 1997, ora | 
10,00, la Judecătoria Hunedoara, birou exe- ' 
cutor judecătoresc: I

' — fabrica de bere, situată în Hunedoara, J
I str. G. Enescu, capacitate 1 500 1/zi; J

— spațiu comercial, situat in Hunedoara, j
bdul Dacia, nr. 1, bl. 38, parter; ’

— casă, proprietate personală, situată în |
Hunedoara, str. Al. Oborului, nr. 19.

Informații suplimentare la tel. 054/211853. |
b
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I

Informații la telefon 054/232946. (8931) |
b

I 

b
I

*
I

*
I

b
I

*
I 

b
I

*
I

*

I
b
I 

b
I
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S C. „GOMAR LUX” S.A. BISTRIȚA

vă oferă prin depozitul — magazin din 
Deva, str. Depozitelor, nr. 1, de luni până vi
neri, intre orele 7—15:

• cabluri și conductori electrici;

• tuburi PVC

• piese auto.

0 MĂSURĂ ÎN SPRIJINUL 
CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

•*W

reducere
Pentruttoate anvelopele*  utilizate fa 
remorclycamioane $' utilaje agricole
I ‘marca DANUBIANA )
< t* ■ . w *• •• — ț

i
1 
1
1I 
i

I

Indiferent că reprezentați o firma sau sunteți 
un producător individual, pe lângă cele 10 
procente mai puteți economisi și transportul, 
anvelopele fiind disponibile chiar in Deva. 
Completați talonul alăturat și prezentați-vă 
la sucursala Deva.

TOFAN TYRE DISTRIBUTION

Firma

adresa

localitatea județ

telefon fax

Nume delegat

Acțiune valabilă până Ia 28. 04. 1997 numai în 
sucursalele TOFAN TYRE DISTRIBUTION.

TOFAN TYRE DISTRIBUTION

SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA

Str. Apuseni, nr. 1, tel. 231563, fax 231563. 
(4007)

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Solicită până la data de 4 aprilie 1997 
oferte pentru realizarea unor imprimate tipi
zate specifice activității de învățământ. Infor
mații se pot obține la sediul Inspectoratului 
Școlar din Deva, str. Gh. "arițiu, nr. 2, tel.: 
213315; 215755 Biroul tehnic aprovizionare. (F)

■. . .................. ...................................................... ............................................................................ ■

I 
I 
I 
I 
I

I

GRUPUL DE POMPIERI „IANCU DE 
HUNEDOARA”

■

I I
I 
I

al județului Hunedoara selecționează can
didați pentru instituțiile militare de învăță
mânt 1997/1998.

1. Facultatea de pompieri ingineri — cu 
durata de 5 ani, curs de zi.

CONDIȚII:
— Absolvenți de liceu cu diplomă de ba- 

Icalaureat sau elev clasele a XlI-a zi — a XlII-a
— seral; 22 ani împliniți în anul in care se 

| prezintă la concurs; înălțimea minimă de 1,701 
i"m; media la purtare de minim 8,00. ■

2. Școala Militară de Subofițeri Pompierii 
|„Pavel Zăgănescu” Boldești — specialitățile:] I1 maiștri militari auto, durata 2 ani; subofițeri] 

comandanți subunități și auto; subofițeri in-1 
Itendentă cu durata de 1,6 ani. |
; CONDIȚII: ;
I — Absolvenți de liceu cu diplomă de ba-| 
I calaureat sau elevi clasele a XlI-a zi și a XlII-a | 
jseral; vârsta până la 25 ani împliniți în anul] 
|in care se prezintă la concurs; înălțimea de] 
(minim 1,70 m.

Pentru relații suplimentare in legătură cu 
] tematica și data susținerii examenelor se vor 
I adresa la Grupul de Pompieri „Iancu de Hu-j 

nedoara” al Județului Hunedoara, din Deva, I 
] str. George Cosbuc, nr. 26, tel. 214220 — ] 
1214221. |

înscrierile se fac până la data de 30. 04.1 
] 1997 Ia compartimentul personal al unității. ] 

I 
I 
I

I 
I

MANAGERUL ■
SOCIETĂȚII COMERCIALE J

SIDERMET S.A. CALAN f

- Convoacă adunarea generală extraordi- g’ I nară a acționarilor la data de 8. IV. 1997, ■ 
| ora 11, la sediul societății, situat in Călan. I 
■str. Furnalistului. nr. 17, județul Hunedoara, | 
| pentru toți acționarii înregistrați în Registrul ■ 
I acționarilor, cu următoarea ordine de zi : !

1. Aprobarea raportului administratoru- I 
| lui. a bilanțului contabil pe anul 1996, a ra- ] 
I portului comisiei de cenzori și a bugetului de| 

venituri și cheltuieli. i
| 2. Aprobarea modificărilor statutului so- ]
I"cietății, conform prevederilor Ordonanței de] 

Urgență nr. 5/1997, emisă de Guvernul Ro- | I mâniei.,
3. Aprobarea structurii acționarilor după] 

| aplicarea Legii 55/1995. 1
I 4. Diverse. I
’ Documentele referitoare la problemele in- |
| cluse în ordinea de zi, precum și formularele ■ 
Ide procură specială pot fi consultate la sediul | 

societății. Data limită de primire a procurilor | 
| speciale pentru reprezentare în adunarea ge- ~ 
I nerală este 7. IV. 1997.

in cazul în care nu sunt îndeplinite con- 
| dițiile privind legalitatea adunării generale, 
I aceasta se va întruni în același loc și la a- g 

ceeași oră la data de 22. IV. 1997. |

I
1

r

t I 
■

I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
PECO S.A. DEVA

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, 
bl. 11, parter,

înregistrată la registrul comerțului sub .... 
J 20/235/1991, în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 si a Ordonanței de Urgență 
5/1997,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACȚIONARILOR

la data de 8 aprilie 1997, Ia ora 10.

nr.

nr.

Locul desfășurării adunării generale este 
_ Casa de Cultură a municipiului Deva, cu ur- 
» mătoarea ordine de zi:

1. ]

I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b , 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
K 

I 

b

Prezentarea raportului de gestiune pe I
bază de bilanț pentru exercițiul financiar 1996 t

b
I

*1 
i: 

I 
b; 

I 
b 
b1 
bt 

I

I' ba^a uc uiianț pentru exercițiul unanciar 1»
și a raportului comisiei de cenzori pe 1996.

2. Aprobarea bilanțului și a contului de
re-

I --------------------------

! profit și pierderi pentru anul 1996 și 
| partizarea profitului net.

3. Aprobarea bugetului de venituri 
| cheltuieli pe 1997.

Participarea acționarilor Ia adunarea

Și

Participarea acționarilor la adunarea ge- 
I nerală se face în conformitate cu prevede- 
J rile Legii nr. 31/1990, a statutului societății și 

a regulamentului C.N.V.M. nr. 8/1996.

MANAGERUL SOCIETÂTII COMERCIALE 
„ZARANDTRANS” S.A. BRAD

Convoacă adunarea generală ordinară a I 
acționarilor la data de 30. IV. 1997, 
la sediul'societății din Brad, str.

•97, ora 10, j 
Vânătorilor, J

!
i

* 
b
I 
b

I
I 
b,
I

b
I

I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b
I nr. 47, județul Hunedoara, pentru toți acțio- 
! narii înregistrați în Registrul Acționarilor, la 

sfârșitul zilei de 29. IV. 1997. In cazul in 
care, la data de mai sus anunțată, adunarea 
nu va fi statutară, aceasta se amână pentru 
data de 14. V. 1997, la locul și ora mențio
nate mai sus. Procurile de reprezentare pen
tru prima adunare generală se depun la se - 
diul societății, până Ia data de 29. IV. 1997.

Informații suplimen*are  Ia sediul societă
ții, tel. 054/651310, fax 054/650778. între î 
orele 7—10. (8893) I

b * 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- J 

MANAGERUL SOCIETĂȚII COMERCIALE { 
„AVRAM IANCU” SA. BRAD------------ ’

i

Convoacă adunarea generală extraordinară Jn 
a acționarilor la data de 12. 04. 1997, ora I 
10,00. în sala cinematografului Brad, pentru *

I

b
I

b
I

b

I

b
I

b
I

b
I

b

I

b
I

b

I

•---------- — ------- ------------------------------- . .
| toți acționarii înregistrați în Registrul acționa- | 

rilor la sfârșitul zilei de 31. 03. 1997.
A doua convocare în data de 26. 04. 1997, I

ora 10.00. in același loc. .
Informații la sediul societății sau la el. •

(8886)

I

*
I

j 054/651826. I

•• —9 * — • — * 9 *

'% IZVORUL
Băuturi) răcoritoare carboqazoase în butelii de plastic de 0,5 si 2 utr» |

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT — EXPORT S.R.L. 
Str. Teatrului, nr. i—2, P.O Box 306 Oradea i

ANGAJEAZA pentru depozitul din DEVA: '
— experiență în domeniul comerțului; 

ECONOMIȘTI — garanție materială.
sunt rugați să trimită cererea și curriculum vitae pc adresa firmei,

... _ 1_______ _______ — — • X

INGINERI Șl
Cei interesați „ ,

la Serviciul Marketing, până la data de 1 aprilie 1997. 1 ă rugăm să treceți adresa corecta 
și telefonul la care puteți fi contactat. Informații Ja tel. 059/479442, 137052. int. 121. 122.

W.VAWAW?AWA,A’AVAW/.V?W,WWiW//AWM,.W.‘AVA‘.'<‘'WWAVAVA,.V.V.V.V.,.ViWA
.■J1...>y.v.
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CUVÂNTUL LIBER T

de vara £

I î n oră înainte.

ofk'i <|ă v.ir/i Nu Ui-

nopfii rlc sâmbătă sprt

duminică, trece la <

începând eu miezul

\ VN/. MU —
C< MPA RARI

• Vând microbuz Fiat 
Ducato Turbo Diesel, fa
bricație ITH Tel. 718489.

(8960)
• Vând panouri mări 

(pereții din beton, preț 
convenabil. Tel. 612099

(8952)
• i Wind urgent aparta

ment două camere. Infor
mații str. Minerului, bl. 
27, an 3, între 29—31 
martir, orele 14—18. (9468)

• X ând mașină înghe
țata Cerman'a. două ca- 
pCtc. 10 000 000. Tel. 
2224-!.-. (9467)

• < indem dozatoare pen
tru de 70 ți 100 litri/ 
prii. >i două capete. Tel. 
:'2?<‘0t; (8967)

• Vând collar Dulcineea,
store bună, preț convena
bil. Tel .'211314. (8964)

• Vând tuburi bioxid de
carbon T'*l.  (>61441, după 
ofti 16. (8963)

• Vând Dacia 1300, fa
bricație 1980, stare foarte 
bună. Tel. 612401. (8962)

• t und apartament Ti
mișoara, lângă Prefectură. 
4 camere, etaj 1, garaj, 
dependinț la demisol. In
formații 006/196315.

' (8961)
• Vând casă, loan Sla

vici. m i A. Viile Noi 
Deva (8960)

• \ ând apartament 4 
camere parter. 108 mp, 
zona Dorobanți, sau schimb 
cu tlouâ camere plus di
ferență. Tel. 231113. (8958)

• Vând casă mare, șură,
grajd apă curentă, cana
lizare, pământ, pădure, 
condiții privatizare, per
spective gaz metan. I.uncoiu 
de Sm-, 34, lângă .șosea 
Tel. T’OBIJ. 650421. (8956)

• Vând tlouâ Audi, preț
c!oi vcnabil și garsonieră 
central. Tel. 611040, după 
ora 16 (9465)

• V.md Oltcit stare ex
celenta 2000 DM. Tel, 
622868. după ora 16

(9465)
• Vând apartament 4 

camere zona Progresului. 
Tel. 2.115/4. 212006. (9454)

• Vând borceag, Blaj 
Cornel llapoltel. nr. 27.

(8950)
• Vând remorcă tractor

?{5 tone una axă. bascu- 
labilâ. Tel. 229656. (8949)

• Vând mașină cusut e-
lectrieă tip geamantan (ru
sească), canapea. Tel. 
I?999‘. (9463)

• Vând casa, gaz, gră
dinii, Turdaș. Tel. 216708.

(9462)
• Vând mașină TV .și

apartament două camere. 
Informații tel. 625101; 058/ 
830716. (9461)

• Vând 1500 mp teren
intravilan lângă r. Matcx" 
Deva, preț 1 USD.mp. Tel. 
2IT31. (8947)

• Vând porci 70 kg Lan- 
drace si de 10 săptămâni

York, în Geoagiu. Deva, 
tel. 219388. (8945)

• Vând apartament două
camere Deva. Relații tel 
660968. (8944)

• Vând garsonieră etaj
1, zona . Mărăsti. Tel. 
624122. (8943)

• Vând apartament 4
camere contor,t deosebit, 
posibilități garaj. Tel. 
627336. ■ (9460)

• Vând apartament 3 •
camere, Kogălniceanu. Tel. 
221553. (8971) .

• Vând autoturism Da
cia 1310, ăn fabricație 1990. 
Tel. 219081. (8937)

• Vând mașini cusut 
industriale, accesorii Ope! 
Kadett. Tel. 225632. (8938)

• Vând garsonieră M.
Viteazul, bl. 40 '48. Tel. 
611482. (8940)

• Vând urgent bar func
țional central, terasă, ne
gociabil. Tel. 730342. (8941)

• NOU!!! Centrale 
termice - HERMAN, 
randament și sigu
ranță maxime, PLATA 
TN RATE. Distribuitor 
„IMPERIAL" ORAS- 
TIE, 054/642580.

(8323)

• 1‘rimaria comunei Vc-
țel anunță licitație publică 
pentru vânzarea casei în
grijitorului din Mintia 
Licitația va avea loc în 
data de 16 aprilie 1997. 
ora 10,00, la sediul Prima, 
riei. Informații suplimen
tare la sediul Primăriei 
sau la tel. 665135. (8959)

• Vând teren intravilan
0,24 ha, DN 7, Viile Noi. 
tel. 612999. (8325)

• Vând tractor U 445,
DT remorcă, plug, disc. 
Bcnea Daniel, I.uncoiu de 
Jos, 24. (4064)

• Vând casă, 1500 mp,
apă, gaz, încălzire centrală, 
dependințe. Călan — Cri- 
șeni, 108. (9231)

• Vând pamion gaz, an 
fabricație 1993. Informații 
tel. 611745, zilnic 9—17.

(8951)
• Vând apartament zona 

.Astoria", două eamerc. 
preț negociabil. Tel. 621351.

(8974)
• Vând grajd animale 

în suprafață de 270 mp și 
teren aferent. Tei. 216608

(8975)
• Vând obiecte casnice,

mobilă. Tel. 223071. după 
ora 17,00. (8976)

ÎNCHIRIERI
• Caut de închiriat gar

sonieră sau una cameră 
cu gaz în .Simeria. Tel. 
625247. (8970)

• închiriez spațiu co
mercial, central, 150 mp. 
Relații tel. 213756. (099469)

• închiriez spațiu co
mercial în complexul „As
toria". Informații Ia cofe
tăria ,.Astoria" Deva.

(8955)
• SC Retezatul SA 

Unitatea Hunedoara, str. 
Garpați, nr. 90, închiriază 
prin licitație spațiu pentru 
depozitare sau producție in

suprafață- de 930 mp. • In
formații la tel. 712166.

(9220)

DIVERSE
• SC Vitran SRL Deva '

anunță majorarea adaosului 
comercial cu până la 100 
la sută începând cu data 
de 1 aprilie. (099406)

• Cedez apartament în 
vilă în Poiana Brașov în 
sistem time — sharing, 
perioada 15—21 iunie. Tel; 
068 '421539, după ora 16.

(8915)
• Familie pensionari so

licită Îngrijire la domiciliu 
în schimbul moștenirii lo
cuinței din ștr. Mureșului, 
nr. 2, Deva' Teî. 231262.

(8954)
• SC Aladin Floral.SRL,

situată în Simeria. str. 
Teilor, nr. 2, anunță in
tenția de. autorizare a me
diului. Eventualele recla
mați! în termen de 15 zile 
la APM Deva. (8948)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC „Mureșul" SOCOM
Deva cu sediul în Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 19, 
angajează croitori. îmbră
căminte pentru bărbați. 
Informații suplimentare la 
tel. nr. 216901. ' (8942)

• SC „Devacomb" SA 
Mintia, cu sediul în Min
tă;^ str. Gării, nr. {26,

jud. Hunedoara, organizea
ză concurs pentru ocupa
rea postului de manager 
în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 66/1993. 
Ofertele se depun în plic 
închis și sigilat până la 
data de 30. 04. 1997 la
sediul societății. Concursul 
va avea loc în data de 
12 mai 1997. Informații 
suplimentare se pot obține 
Ia sediul societății sau la 
tel. 054/625880, 054/216625 

(6438)
• Angajăm bucătari spe

cializați în domeniul res
taurante. Tel. 641918.

(8376)

PIERDERI
(9220)

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Gorgan 
Ilie. O declar nulă. (9230)

• Pierdut trei exemplare 
facturi fiscale cu seria HD 
0125648, HD 0125649 și HD 
0125650, cu antetul Point

Paper SA Deva. Le de
clarăm nule. (8980)

COMEMORĂRI

♦ Au trecut 6 săptămâni 
de cănd ne-am despărțit 
pentru totdeauna de dra
gul nostru soț și tată •

MJRCEA RADU
-Nu- te vom uita niciodată. 
Parastasul, azi, 29 martie 
1997, la Catedrala Ortodoxă 
Deva. Rodica,' Laura, Mi- 
hăița. (9466)

• Pustie ne este casa, 
triste ne sunt sufletele, 
grele ne sunt zilele de 
când în urmă cu 6 săp
tămâni ai pjeoat și nu vrei 
să te mai întorci la noi 
dragă tată și bunic

AVRAM JIC
Parastasul va avea loc la 
Biserica Ortodoxă din 
Chișcădaga. duminică 30 
martie 1997. (8968)

• Se împlinește un 
an de când" nu mai 
este printre noi cel 
care a fosj. un bun 
soț, tată, socru și 
bținic
APETROAEl VASILE
Parastasul duminică, 
30 martie, ora 11, la 
Biserica Ortodoxă din 
Ghelari. Nu te vom 
uita niciodată. Soția 
Ileana, fiul Nelu, ne
potul Claudiu și nora 
Veronica. (8965)

DECESE

• Colegii Sucursalei 
Miniere Poiana Ruscă 
— Teliuc sunt alături 
de colegul lor irig. 
Barbu Marius In 
greaua încercare pri
cinuită de decesul ma
mei sale. Sincere con
doleanțe. (9232)

• Colegii de la sec
ția Mecanică Teliuo 
sunt alături de cole
gul lor ing. Barbu 
Marius în greaua pier
dere pricinuită prin 
decesul mamei sale

BARBU ANGELA
Sincere condoleanțe. 

(9238)

CONSILIUL LOCAL 
DEVA

ORGANIZEAZĂ :

I
I
i

LICITAȚIE PUBLICA
I
i

Pentru executarea lucrărilor de reparații. | 
întreținere și modernizare străzi din municipiul 
Deva. I

*
I

I
1 
î 
h

îl

I
Ic

U’ 
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*

CURSUL VALUTAR
28 MARTIE 1997

1 dolcir SUA
1 marcă germană

7011 lei
4186 lei

100 yeni japonezi 5668 Ici
1 liră sterlină 11452 lei
1 franc elvețian 4844 lei
1 franc francei 1242 lei

100 lire italiene 419 lei

■ Cursurile incluse în această listă au 
'țapii ale societăților bancare autorizate 
eze operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
tplică obligativitatea utilizării cursurilor 
cții efective de schimb valutar și înregistrări con-

la bază 
să efcc- 
listă nu 
în Iran-

Documentația, înscrierile și relațiile supli
mentare se obțin de la Consiliul Local Deva, 
camera nr. 38, telefon 2-18641.

Licitația va avea loc în data de 8. IV. 1997, 
ora 12, în sala mică de ședințe (camera 5) a 
Consiliului Local Deva, Piața Unirii, nr. 4.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 
'i. IV. 1997, ora 15.

CONSILIUL LOCAL 
DEVA

ORGANIZEAZĂ :

LICITATR PUBLICA
Pentru executarea lucrărilor <le decolmata- 

a canalului colector de pe DN 7 din traver-re
sarea municipiului DEVA.

Documentația; înscrierile și relațiile supli
mentare se obțin de la Consiliul Local Deva, 
camera nr. 38, telefori*2-18641.

Licitația va ave» loc în data de 8. IV. 1997, 
ora 10, în sala mică de ședințe (camera 5) a 
Consiliului Local Deva, Piața Unirii, nr. 4.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 
7. IV. 1997. ora 15.

S.C. „CONDOR" S.A.
Strada Avram Iancu, Bl. II 3, DEVA 

Telefon 212060

ORGANIZEAZĂ :

LICITAȚIE PUBLICA
In data de 16. 04. 1997, ora 10, la sediul 

societății pentru închiriere spații disponibile în 
localitatea Brad :

— cămin nefainiliști

— cantină

In dala de 9. 01. 1997, ora 10, se organi
zează licitație pentru spațiu sediu .șantier Brad, 
in caz de neadjudccare, licitația se reia săptă
mânal, miercuri, ora 10.

Informații suplimentare la sediul societății.

SUPER LOTO 5/40
din 27. 03. 1997 I

3, 33, 9, 21, 18, 17. |
Fonti câștiguri; 327 323 711 lei. |

EXPRES I
din 27. 03. 1997 '

7. 13. 18. 33, 14. 34. !
Fond câștiguri: 56 682 525 Ici |

fax

9
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S.C. „DORONE“ LIPOVA 
FABRICA DE LAPTE „DOINA“ 
Str. Maria Radna, 322, Lipova

P R 0 D U G E

începând cu data da 2 aprilie 1997
PRODUSE LACTATELAPTE ȘI

Cei interesați
057/562588.’

tel./sunt rugați să sune la 
Preturile sunt accesibile.

(8933)
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