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re -  o
Am răspuns invitaţiei 

conducerii Asociaţiei de 
locatari nr. 138 — „Guza 
Vodă“, din Deva, şi am 
participat la adunarea dum
nealor de dare de seamă şi 
alegeri, care a avut loc 
feceriţ
' Subiectele puse în dez. 
batere au fost multe, grele, 
complexe; . poluarea in. 
dustrială şl sonoră, men
ţinerea curăţeniei, ampla
sarea containerelor pentru 
gunoi, locatari răi plat
nici, evitarea stărilor con- 
Qictuale între locatari
etc.

Nu am făcut eu pro.
cesul verbal, dar am re.

ţinui cât mai exact cu 
putinţă din ofurlle celor 
care au luat cuvântul: 

— Mizeria, aducerea con
tainerelor lângă ferestrele 
blocului, neridicarea şi 
golirea lor când sunt arhi
pline (deşi locatarii plătesc 
aceste servicii) sunt tre
buri de neînchipuit. Nu 
poţi să nu te întrebi cum 
este posibil aşa ceva. 
(Elena Niculiţâ, blocul Dl, 
ap, 7).

/

. SIMPOZION
.INTERNAŢIONAL
Luni, 22. aprilie a.c., 

ora 10, sala festivă a 
Prefecturii judeţene din 
Deva găzduieşte deschi
derea simpozionului in
ternaţional pe tema „Cul
tura Turdaş — definire 
şi interferenţe", ale cărui 
lucrări durează până In 
28 a p r  i 1 1 e a.c. 
Importanta manifestare 
ştiinţifică este organi
zată • de Muzeul Civi
lizaţiei Dacice şi Roma. 
ne Deva. (M. B.)»

Întâlnire
Camera de comerţ şi 

industrie a judeţului Hu_ 
nedoara a organizat ieri 
19 aprilie la Deva o în
tâlnire între reprezentanţi 
ai unor agenţi econo. 
mici din judeţ şi specia
lişti ai Direcţiei pen
tru muncă şi protecţie 
socială.

Tema întâlnirii a fost 
cunoaşterea metodolo. 
giei unitare de păstra
re a carnetelor de 
muncă ale salariaţilor, 
modul de înregistrare a 
datelor în acestea, a ac

telor normative în do. 
meniu şl circulaţia do
cumentelor. (I. C.).

FOTBAL 
IN „A" ŞI „B“ 

Sâmbătă la Hunedoa
ra Corvinul primeşte re
plica fotbaliştilor de la 
Unirea Alba Iulia. Locul 
deloc onorant pfentru 
hunedoreni în clasa, 
ment ne îndeamnă să 
credem că victoria va fi 
de partea Corvinulul. ( 
Meciuri importante se i 
dispută duminică şi /în ’ 
Divizia B: Vega Deva — 
Parângul Lonea şi Mi
nerul Certej — Minerul 
Uricani. 'Toate partidele 
încep la ora 11. (S. O.), 

FARMACII DE 
SERVICIU

în zilele de 20—21 
a.c. în Deva este deschi
să S.C. Humanitas de 
pe strada 22 Decembrie, 
blocul 7 (parter). La a. 
cest sfârşit de săptămâ
nă cei .care au nevoie 
de medicamente în mu
nicipiul Hunedoara se pot 
adresa Farmaciei Chizîd 
SRL, amplasată pe str. 
Chizid. nr. 29. (V. R*).

C O M U N I C A T
In conformitate cu Disp. art. 21, al. 8 din 

Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, se 
aduce la cunoştinţă că desemnarea, prin tra 
gere la sorţi, a juriştilor (magistraţilor) care 
vor face parte din biroul electoral judeţean 
şi birourile electorale de circumscripţie co 
-munale, orăşeneşti şi municipale, va avea 
loc în ziua de 22 aprilie 19%, ora 14, LA 
SEDIUL TRIBUNALULUI HUNEDOARA — 
DEVA, str, 1 Decembrie, nr. 35, etaj I, sala 
de şedinţe. . ■ v

' Preşedintele 
Tribunalului Hunedoara, 

ARDELEAN IOAN

— în spatele unităţii 
„Union" s-au construit ga. 
raje, atelier de reparaţii 
auto. Deranjează locatarii, 
este periculos pentru copiii 
care ies la joacă. La toa. 
te sesizările noastre ni
meni n-a luat o măsură. 
(Vasile Călugăru, locatar 
In blocul DG).

—. Cum se face ampla
sarea containerelor pen. 
tru gunoi? Cum vrea 
unul cu funcţii sau cum 
e omeneşte? Adică să-l 
pună la câţiva paşi de 
fereastra mea pentru că la 
domnul... nu.i convine mi
rosul. (Vasile PrccuP, 
pensionar).

— Singurul loc unde au 
fost amplasate containe
rele pentru gunoi este 
lângă blocul nostru. Un 
garaj a fost transformat 
în depozit pentru băuturi 
alcoolice. Privatizat, se 
înţelege. Domnilor vecini, 
fără vorbă lungă: cu taţi1 
«ă intervenim pentru' a 
opri ce este în afara 'le
gii. In zona noastră bâte 
interzisă • circulâţia maşi_ 
nilor de tonaj greu. A- 
cestea au traseu bine 
stabilit. Sunt indicatoare 
în acest sens. Dar cir-

culă noaptea, aduc măr. 
furi la privatizaţi şi nu 
le vede nimeni. • Iar noi 
facem nopţi albe. (Ing. 
Vasile Golda, pensionar).

— Asociaţia noastră nu
mără . 117 apartamente.
Marea majoritate a loca
tarilor sunt oameni co. 
recţi, cinstiţi, harnici şi 
buni gospodari în casele 
şi pe lângă casele dum
nealor. Dar mai avem şi 
răi platnici. Din cauza lor 
suferim uneori toţi. Se 
întrerupe apă caldă.. şi 
rece. curentul electric. En 
aş zice că ar trebui să 
facem opinie mai aspră

GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2_a)
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„Secvenţe" de grafi
că op-art în viziunea 
lui. Tibesriu Fazakaş, 
la expoziţia sa de 
grafică. :

.Foto:
PAVEL LAZA

una pe zi
•  „Câmule ! — îl tachina

elefanta pe elefant.

c=a c a  car e a  ca n e a  e a  c a  c a

Sala de expoziţii a clu
bului „Constructorul OT“ 
din Hunedoara găzduieşte 
în această perioadă (20— 
27 aprilie a.c.) expoziţia de 
grafică a cunoscutului 
grafician Tiberiu Fazakaş, 
expoziţie al cărei verni- 
naj a avut loc vineri, 
19 aprilie, şi care este or
ganizată cu sprijinul S.G. 
ICSH S.A. şi al Sindi.

losite, respectiv grafică şl 
acuarelă. Privitorului îi 
trebuie un oarecare timp 
şl o anume acomodare 
pentru a putea trece, ca 
stare de spirit, de la lu
crările îri acuarelă' adu
nând nenumărate flori 
(„Lalele", „Magnolii", 
„Flori de cais", „Flori de 
toamnă") — realizate în 
culori puternice, bine con

catului Independent „Con
structorul" Hunedoara.

Membru al Uniunii Ar. 
tiştilor Plastici din Romă. 
nia, având până în pre
zent numeroase expoziţii 
personale în localităţi din 
toată ţara şi din Ungaria, 
participând la alte expo
ziţii din ţară şi străină, 
ţaţe, precum şi la' tabere 
internaţionale de creaţie, 
Tiberiu Fazakaş vine de 
această dată la întâlnirea 
cu iubitorii de artă cu 
câteva dintre cele 'mai 
Interesante şi definitorii 
lucrări ale sale. Eficient 
puse în valoare de am
bianţa şi luminozitatea ge
nerosului spaţiu oferit de 
sala clubului „Construc" 
torul", realizările artistu
lui creează în . primul 
moment impresia unui 
contrast, dat .mai ales de 
specificul stilurilor fo_
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turate, la pretenţioasele 
desene grafice reprezentând 
elemente ale naturii (do
minate de* statura impu
nătoare a brazilor) şi la 
cele proprii genului op- 
art. care mizează pe un 
pătrunzător efect optic a. 
supra privitorului („Geo
metrie spaţială", „Pozitiv 
negativ", „Nocturnă", 
„Clepsidra").

Consideraţiile făcute suni 
încă prea puţin convingă 
toare faţă de ceea ce a. 
matorii genului ar putea 
trăi Vizitând expoziţia de 
grafică a lui Tiberiu Fa- 
zakâş din Hunedoara (des
chisă zilnic intre orele 
9—20) şi, oricum, cu greu 
pot fi redate în cuvinte 
impresiile cu care vizita, 
torul pleacă de la aceâsti 
expoziţie:

A consemnat 
GEORGETA BÎRLA

•  Vă oferă:
^  RAFINAM E M  şi

prin produsele sale: C Ă L I T Ă  T E

licftioninle cremă IA.DY M
( ciocolată, ciocolată cm vişine, ciocolată cm cocos, ciocolată 
CM alMnc, cacao, cafta, banane, cocos, vanilie)

brartdy-ui 1ÎROOS
TENTATiA  RAFINAM ENTULUI !

— *

i 

i

Aut. C.N.V.M. nr. 168 l
din 22. IX. 1995 f

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR f 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor In 
perioada 22—26 aprilie 1996;

Tip A — 814 368 lei; Tip B — 203 592 
lei; Tip C — 101 796 Iei; Tip D — 50 898 lei 
(la vânzare).

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
Şl PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine I 
DEVA. tel.-fax 230558- HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302; ORAŞTIE — 
642090; BRAD — A. Inncu. 21/43 parter; SI- 
MERIA — A. Ianeu, bl, 6 parter; HAŢEG — 
77 05 73.

*



C W Â N T T J Î ,  M B E R
«VW AVAW/

In ciuda faptului că in 
•nul trecut România s-a 
situat în rândul ţârilor 
«u cel* mai dinamice 
ritmuri de creşte* eco
nomică şi câ a sporit 
oarecum încrederea or. 
ganlsmelor financiare In
ternaţionale în solvabili, 
tatea noastră privind o- 
nonarea datoriilor la ter
menele seadente ce sunt 
stabilite, iată că nu ne 
bucurăm fiică de toate 
facilităţile ce sunt acor. 
date altor ţări vecine 
sau aflate, ca şi noi, în 
tranziţie. Ip acest eon* 
text, ne apar ca sur. 
prinzătoare aprecierile re
cente făcute de către 
Consiliul Europei, care 
a decis să rămânem în 
supraveghere, datorită 
Unor probleme conside
rate ca nesoluţionate, 
deşi. Cum se ştie. anul 
1996 va fi crucial pen
tru arhitectura viitoare 
a continentului eu. 
ropeao, spre integrarea 
în Uniunea Europeană 
fiind mulţi chemaţi, dar 
puţini admişi.

Âşă cum stintem moni
torizaţi, ţinuţi la respect 
ţl la colţ, de către F.M.P

sau Banca Mondială când 
este vorba despre situa, 
{ta financiară, iată că şl 
Consiliul Europei nu vrea 
să ne socotească pe pi
cior de egalitate, cum 
poate am merita, cu alte 
ţări pretendente Ia In
tegrare. Dacă în privin
ţa finanţelor ni s.â ce
rut ca inflaţia în acest 
an să nu depăşească 26 
la sută» Iar deficitul bu.

nile vieţii economico, 
sociale, iar randamentul 
activităţii parlamentului 
bicameral este foarte 
«căzut cu greu $e poa
te concepe un alt mod de 
a pune ordine în diver
sele $1 multiplele pro
bleme ce apar şl recla
mă n soluţionare rapi
dă si eficientă. Poate în 
viitor vom avea un par. 
lament mai productiv, care

TOT IN SUPRAVE8HERE
getar să nu fie mal 
mare de 2,5 procente din 
produsul intern brut, să 
vedem de ce motive 
suntem suspectaţi fii Ie. 
găturâ cu cerinţele la 
integrare.

Unul dintre acestea ar 
fi' de ordin legislativ, 
acesta privind faptul că 
sunt mai multe ordo
nanţe guvernamentale 
după care ne conducem 
şi mai puţine legi a- 
doptate de parlament In 
conjunctura actuală, când 
există un mane vid le. 
gislativ în toate dome.

Să disceamă priorităţile 
şi să ne dea legile aş. 
teptate. inclusiv bugetul, 
deoarece până şi îţi acest 
an el nu s-a adoptat de
cât în trimestrul , al 
doilea.

O altă bubă ni s-a 
găsit privind presa, care 
se spune că este liberă, 
dar libertatea ei este 
doar relativă. Mai depar
te s.a invocat o probie. 
mă controversată şi me- 

' reu generatoare de ten
siuni şi de subiecte dis
cutabile, anume cea pri
vind drepturile mino.

rităţil maghiare din ţar» 
noastră. La acest capi. 
to] «aportul recunoaşte, 
cum s-a difuzat prin 
mass.media, că ce cer 
mult preş multe dtejş- 
teri faţă de cele posibil 
de satisfăcut şl unanim 
acceptate de standardele, 
europene şl Internaţio
nale în această materie.

în altă ordine de idei, 
este invocat ca motiv de 
supraveghere şi faptul că 
prefecţii ar fi Investiţi 
cu puteri prea mari, ane. 
ori c! suspendând din 
ftinCţii unii primari fără 
a avea la bază hotărâri 
ale instanţei judecătoreşti 
luate în acest sens.
* Ne convine sau nu, 
deocamdată aşa stau lu. 
«urile, aşa ne priveşte 
Şi ne Judecă la bani 
mărunţi Consiliul Eu
ropei Fără a fi suspi
cios -din fire. cred eâ 
dacă nu se găseau aceste 
motive, se inventau al
tele, la fel de «tari*’ 
pentru ca atunci când 
trebuie să fim etichetaţi 
în vreun fel sau altei 
să ni se poată pune 
beţe In roate.

NICOLAE TÎBCOB
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Prin bună

o convieţuire normală
(Urmare din pag. *1

• ■ ” . — ; ■  r»
împotriva lor. M_am gân. 
dit la început să-i no
minalizez. Dar cred că se 
simte fiecare. (Erdoş Ru- 
dolf, preşedintele Asocia, 
ţiei de locatari).

— Cum este posibil, mă 
întreb, ca la garajul din 
blocul în care locuiesc, 
noapte de noapte să se

condiţii cât de cât . are? 
Mă întreb cum se dau a. 
ceste aprobări? îmi este 
ruşine, dar mai pun o 
întrebare : consumatorii 
unde isi fac necesităţile? 
Dar noi, locatarii. su
portăm. (Prof, Maria 
Coadă)

— Când se deschide o 
unitate comerciali In bloc 
trebuie cerut consimţă-

incarce şi descarce din 
maşini de tonaj greu? 
Vă închipuiţi ce... : linişte 
este la noi ? Containe
rele cu gunoi nu se ri
dică la timp. Lucrări 
de deratizare nu se fac. 
Şobolanii sunt la ei 
acasă. Ruşinea lumii. (Ing- 
Ioan Igna).

— în multe garaje s-au 
făcut buticuri. Privatizaţi 
bineînţeles. Dar au condi
ţii? Măcar minime: apă, 
grup social? In garajul 
blocului D6, unde locu. 
iese, este bar. Dar, repet.

mântui locatarilor. Aşa 
prevede legea. Dacă s-ar 
respecta nu am avea a* 
tâtea baruri, să nu le 
Zic crâşme, prin garajele 
blocurilor. (Romulus Oană, 
pensionar),

„.Au fost prezenţi fii 
sală şl reprezentanţi ti  
Consiliului local şi RAGCL 
Deva. La tinele probleme 
•au încercat să răspundă, 
la altele au făcut preciza, 
rea că „am reţinut şi vom 
informa superiorii"... Adică 
pe răspunzători, au înţe. 
ies cei prezenţi. Nu?

j

Piaţa Unirii, 10, Claj-Napoca, România l 
Tel. 064/190771, 190772; Fax 064/196659. j
Valoarea la zi a titlului de participare la 1 

data de 20. 04,-21. 04: 73 851 LEI, \
Un titlu de participare = 1 titlu tip B ţ 

*= 3 titluri tip A.

S.P.I. CARMETAPLAST S.A.
D E V A

Angajează pentru cariera Zaua:
• 1 mecanic utilaje excavatorist, ctg. 2-6.
Persoana angajată va beneficia de abona

ment gratuit auto sau C.F.R. de Ia locul de 
muncă la domiciliu.

Din analiza calităţii fac
torilor - de mediu în ju
deţul Hunedoara. în pe
rioada 8—14 aprilie, efec- 
tuatâfiripUnetefe de cori*. 
trol, au rezultat următoa. 
rele:

•  Valorile medii ţi ma
xime pentru concentra, 
ţiile poluanţilor gazoşi 
(bioxid de azot, bioxid de 
sulf, amoniac, fenoli şi 
aciditate) s.au încadrat in 
limitele impuse fir toate 
punctele de control din 
judeţ. Valoarea maximă: 
ia bioxidul de azot — 
0,023 mg/mc aer/24 fi —; 
a fost ţnregistratâ In ziua 
de 8 aprilie în zona Hu
nedoara.

•  Valorile medii pen
tru pulberile în suspen
sie s.au încadrat în va
loarea limită de 415 mg/ 
me aer/24 h la toate pune.

. tele de control- Valoarea 
maximă de 0,168 mg/mc 
aer s-a Înregistrat în 
Valea Jiului În ziua de 
10 aprilie,

•  La pulberile sedi
menta bile s-au înregis. 
trat depăşiri ale valo
rii limită de 17 gr/mp/ 
lună fii zonele Teliuc de 
5,8 ori şi Chişcădaga de 
17 ori.

* Valorile radioactivi, 
tăţii BETA globale pentru 
toţi factorii de mediu' 
au fost în Urnitele de 
variaţie ale fondului na
tural.

0  Indicatorii «te calita
te pentru apele curgă, 
toare de suprafaţă s-au 
încadrat şi pentru a- 
ceastă perioadă în linii-, 
tele impuse. Materiile 
în suspensie pe râul Jiu 
provenit* din evacuarea 
apelor uzate incomplet au 
prezentat o valoare me
die de 759 mg/1 şi o va
loare maximă dp 1419 mg/
1 înregistrată ia data de 
12 aprilie.

Agenţia de protecţie
a mediului Deva

CUPA COCA-COLA '96 LA FOTBAL
jiul Petroşani s-a 

pentru faza zonală
Joi a fost ultima zi de 

întrecere fin faza judeţea
nă din Cupă Coca-Cola 
’06 la fofcbab oe s-a dispu
tat la Deva. în primul 
meci dîn seiidffiiale, Jtel 
Petroşani a învins cu 
2—0 pe" Corvinul Hune. 
doarg, Iar fii al doâaa 
R*fcU Start *9t Deva « 
cucerit victoria cu 3—1 
în meciul său cu Vega 
Deva (şi nu In favoarea 
fotbaliştilor da la Vega, 
cum greşit a apărut In 
ziarul nostru de teri). Deci, 
finala s*a disputat latre 
Jiul Petroşani şi Fotbal 
Start *91 D^va, victoria 
a revenit formaţiei din 
Petroşani, cu scorul de 
4—0, prin golurile înscrise 
de Bote?, Medragoiu, Pe- 
trCscU, şi Bafto’

A fost Un meci viu 
disputat între două for
maţii bine cotate fit fot
balul juvenil, care aveau 
pe tuşă ca directori teh
nici şi antrenori nume 
cunoscute în fotbal: la 
fiul Gogit Ton ea şi Mo. 
mulus Loca, iar la Fotbal 
Start — Dumitru Cojo- 
caru şi Iosif Molnar, 
Jiul fiind însă superi» 
echipelor participante la 
acest turneu, cucerind vic
toria fit toate meciurile 
«se le.a susţinut, compor
tarea tinerilor jucători 
fiind bine apreciată de 
cei prezenţi la aceste par
tide de la acest turneu, 
patronat de Compania 
Coca-Cola Timiş, repre
zentată la această com
petiţie <Je dl coordonator, 
OVîDIU ŞERBAN.

Echipa din Petroşani a 
dovedit o bună pregătire 
datorită condiţiilor create 
de conducerea clubului. Co
piii şl juniorii de atei 
se bucură de tente cele 
necesare învăţării şl prac
ticării unul fotbal de'câ- 
litate. De fapt, la Pe. 
troşani, din iniţiativa dlui 
Miron Coana, preşedin

tele de onoare ti Jiului, 
a luat fiinţă un centru 
«fei copii şi juniori, ce 
te timp scurt va deveni 
«nul dintre cele mai pu
ternice «ifn ţară. Subli
niind importanţa ce se a. 
eordă creşterii viitoarei 
generaţii de fotbalişti, la 
Jiul. în finala turneului 
de Ja Deva, a fost pre
zent şi dl Victor Bă- 
dtrcS, preşedintele execu
tiv al clubului Jiul Pe. 
broşanir

Pe întreaga durată a 
turneului, tinerii fotbalişti 
din Petroşani au etalat 
frumoase calităţi: o bună 
tehnică individuală, o con
cepţie tactică de joc mo
dernă. cu acţiuni simple, 
rapide, surprinzătoare spre 
poarta adversă, ce au 
creat mereu derută In 
ear«al partenerilor de 
întrecere, din care au 
marcat goluri frumoase, 
dar şi au ratat cu multă 
candoare. Să_i aplaudăm 
pe aceşti minunaţi copii şi 
să le dorim succes te 
fazele următoare ale Cu
pei Coca-Cola."'

Deci, Jiul Petroşani cu 
Rotaieâ Lecă la cârmă, 
alături de echipele câş
tigătoare ale fazei judeţe, 
te din Arad, Timiş, Caraş. 
Severin, Alba Şi Romvest 
Arad — câştigătoarea de 
anul trecut a Cupei, va 
participa Ia faza zo
nală. Echipele vor fi im. 
părţite în două grupe, iar 
formaţiile clasate pe pri
mele 2 locuri vor disputa 
meciuri în „cruce": locul 
1 din Grupa I cu locul 
II, din grupa a Il-a, 
iar tocul II din grupa I, 
cu locul I din grupa a 
Il.a. Echipa câştigătoare 
a celor două grupe se va 
califica la fam finală, 
ce se va desfăşura ia 
Iaşi. ’

SABIN CEKBII

Să nu fim nepăsători faţă de eeea 
ce se petrece in jurul nostru 1

Joi, 28 martie a.c., în 
jurul orei 9, în «şjădirea 
Oficiului poştal nr. 1, la 
ghişeul scrisori* — reco
mandate, doi ţigănuşi, copii 
cam între 8—II ani, în
cercau să „opereze" discret 
Si ne&ingheriţi de nimeni 
Ja poşeta unei doamne ti
nere, re-şi avea..., obiectul 
respectiv atârnSÎ^Ta spa. 
te, eu o curea lungă. 
Lipindu-se de poşetă, pre
făcuţi că stau la rând, 
erau pe punctul de a 
„opera", când o doamnă, 
care stătea ia ghişeul de 
radioficare, fia observat, şi 
strigând atenţionează ast
fel pe tânăra «sare seria 
ceva la ghişeu. Mâhni
rea doamnei s.a reflectat 
in exclamaţia: „Dar op!, 
nla publică unde-i ?!...“ 

Intr-adevăr, un şir de 
oameni care plăteau te

lefoanele, dar şi alţii 
mulţi, au privit la un 
pas de «fi pe cel doi,
fără să schiţeze nici «fel 
mai mic gest S-au mul. 
ţumit să tacă şi să zâm. 
beaseâ doar, cei doi posi
bili făptaşi plecând li
niştiţi afară. /

Sâmbătă. 30 martie p.c., 
în Jurul orei 17, trei ţl. 
gani* (doi bărbaţi şl o 
ţigancă, tineri), să fl a_ 
vut filtre 18—25 de ani, 
agresau o persoană fii 
cartierul Micro 15, pe 
strada Scărişoara, Iarăşi 
sub privirile îngăduitoare 
ale mulţimi] care trecea 
liniştită, văzându.şl de 
treabă. în cele din urmă, 
persoana respectivă a scă
pat ca prin misupe,

după ce a fost bUzună- 
rită de cel trei ţigani ţi 
deposedată, probabil, de 
bani şi de obiecte.

întrebăm iarăşi, nimeni 
nu a văzut nimic ?! — \

Luni, 1 aprilie a.c., în 
jurul orei 15,30, fia apro
pierea staţiei de auto
buz de lângă „Piaţa ru
şilor*, o doamnă este ac. 
ddentată de o maşină: 
Cu pleterul răpit tema să 
fie transportată urgent la 
spital. Deşi în jurul per
soanei accidentate era o 
mare «le oameni, nimeni 
nu voia să pună mâna să 
ajuta la transportuî eL 

Iarăşi întrebăm: Putem 
fi atât da nepăsători 71 „

valentin bretotean

DUPĂ CULESUL 
PRUNELOR

Lângă Cartofa de piatră 
de la Bej an — Deva este 
(mai Mne zis era) o fru
moasă livadă de pruni. In 
toamnă, după «nriegerea 
prunelor, în livadă a nă
vălit o turmă de oi. După 
cum era de costumat, cio
banul se pare că era din 
zona Sibiului. După ce a 
căzut zăpada, oile nu mai 
găteau firicele de iarbă. 
Au început să roadă coa
ja prunilor fiteeih Am
numărat eu: peste 800 se 
yor usca, au fost roşi 
până la inimă, Ce vreau 
să rog Redacţia ziarului 
„Cuvântul liber"? Să pu. 
Mice rândurile fe faţă. 
Poate cel ce »u aprobat 
pâşunatul oilor In această 
livadă de pruni distrusă 
(un cioban tânăr ne spu
nea că... ştabii), se vor.„ 
mobiliza să replanteze pru
nii distruşi.

FLOREA TIGOIANU, 
pensionar
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' RQMANIA
^  PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA

DEVA, BDUL 1 DECEMBRIE, NR. 28 /

O R D I N
PENTRU NUMEROTAREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE DIN 
CUPRINSUL JUDEŢULUI HUNEDOARA, IN VEDEREA ALEGERILOR 

LOCALE DIN % IUNIE 1898 
Prefectul Judeţului Hunedoara*
Având |n vedere IfeUMkrea Guvernului nr. 264/1996 privind stabilirea datei 

alegerilor pentru consiliile locale, consiliile Judeţene şt primari;
In temeiul art. 8 şi 9 din Legea u .  78/1996 privind alegerile locale (modi

ficaţi şl cowpletitfi prin Legş» nr. 15/1996 precum «I ale art 100 fit a şl art 
1% dtin Legea administratei publice locale nr. 69/1991 (modificată şl câmpie 
tata pri» Legea nr. fl/1996), emite prezentul

■v. > ‘
AM. UNIC, In. vederea alegerii rwnsliMter Iacale şl •  Primarilor ce vor avea 

loc te date de 2 iunie 1996, numerotarea rircumeripţatăr electorale MnWfMe, 
orăşeneşti şl comunale din cuprinmd ju deţulul Wawedwna. este cea 
îu anexa ce face parte integranti din pceacntat erdte,
Deva, 19 apriite 1996 PfiEFECT,
Nr. St COST EL AUC

ROMANIA
PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA 

DEVA, BDUL 1 DECEMBRIE. NR. 28

O R D I N
PENTRU STABILIREA NUMĂRULUI DE MEMBRI CE VOR FI ALEŞI 
IN CONSILIUL JUDEŢEAN Şl CONSILIILE LOCALE LA ALEGERILE 

CE VOR AVEA LOC ÎN ZIUA DE 2 IUNIE 1998 
Prefectul jodeţalui Hunedoara,
Având în vedere comunicarea Direcţiei judeţene de statistici nr. 171/1996 

cu precum şi a municipiilor, oraşelor
şi comunelor Ia 1 iulie 1999;

în temeiul art. 14, alt 56 şi art 102 din Legea administraţiei publice tocate 
nr. 69/199t( modificată şi comple'modificată şl completată prin Legea nr. 24/1996). emite prezentul 

" O R O I N;
ART. 1. Numărul membrilor ce voi ft aleşi în Consiliul judeţean Hune

doara, fa alegerile ce vor avea loc in ziua de 2 iunio 1996, se stabileşte la 
41 eonsiHerf.

ART. 2. Numărul membrilor pe vot fi aleşi în Consiliile locale ale munici. 
piftor. oraşelor şî comunelor la alegerile co vor avea Ioc în ziua de 2 iunie 1996, 
este cel prevăzut în anexa ce face parte integranti din prezentul ordin.
Deva, 19 aprilie 1996 PREFECT.
Nr. 50. COSTEL ALIC

. ANEXA .
■■ ■ la Ordinul nr. SI/199C

h O ^ E R Q T A R 6 A
CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE DIN 
CUPRINSUL JUDEŢULUI HUNEDOARA

~ ....... linita tea "a&ainţs&r aâ V- ""
teritorială date 

constituie circumscripţia i 
electorali

Numărul

electorale

1. MUNICIPÎI
Y-- 1. L

2; . Brad %
3. Hunedoara 3.

:: 4 Orăştie - 4
5. Petroşani 5.

, II. ORAŞE
4 Aninoasa 6.
7. Călan 7.
8. Haţeg *.
8. Lupeni 9

ltt. Petrtta 10
11. Simeria l t
12. Uricani 12.
13. ' Vuieşte- 13.

III. COMUNE
*4. Baia de Criş ' 14.
15. Balşa 16
14 Baru 16
17. Băcia 17.
18. Băiţa 16
19. Bănlţa 16
20 Bătrlna 26
24 Beri» 2L
22. Blăjeai 22.
23. Boşered 26
24. Br&Mfca 24.
25. Bretea Română 25.
26. Buceş 26
27. Bucureşci 27.
28. Bulzeştii de Sus 26
29. Baniţa 24
30. . Burjuc •34
3L Cerbăl 3L
22. Certeju de Sus 32,
33. Cîrjiţi 33.

y.- Crişcior 34.
Densuş 35.

36 Dobra 36-
37. Geoagîu 37.
36 Gheţari - îl?39. Gurasada m  -
40 IlRrău 40.
41. lila 4L
42. Lipoglu de J»s 42.
43. Lelese 43.
44. • I.tnca Cernii de Jos 44
45. Laneeta de Jos 45.
46 M&rttneştf 46
47. Orăştteara de Sus tt.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

: aâ
59.
56.
57.
58. 
5%
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
63.

Pestlyu Mie 
Pul
Rapoltu 
Ricbltova 
R9>Ru
Rta de Mori 
Roma»
Sarmhtegetusa 
Sălaş* de

... a v _—  «r _MDtHfliaflE

la
■ ANEXA ?•

Ordina! nr. 58/1998

N U M Ă R U L
CONSILIERILOR CE VOR FI ALEŞI ÎN CONSILIILE LOCALE ALE MUNICIPIILOR, &- 

RAŞELOR ŞI COMUNELOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA LA ALEGERILE DIN 2 IUNIE 1096
ii ir ,
«rfe-

Municipiul, 
oraşul sau comuna

L MUNICIPII

II. ORAŞE

UL COMUNE

Deva
Brad
Hunedoara
Orăştie
Petroşani

Aninoasa
Că i an
Haţeg
Lupeni
PetrHa
Simcria
Uricani
Vulcan

Baia de Criş

Cerbii
Certeju de Sus
Cîrjifi
Crtşcior
Densuş

*j- ■■-agi»-.

Sus

Teţiveu Inferior
Tomeşti
Topliţa
Totcşti
Turdaş
Unirea
Vaţa de Jos
Vâlişoara
Veţel
Vorţa
Zam

48.
A
5».
5L
52.
53»
54

.54
54

54
60.
Gt
62.
64
64.
64
66.
si.
68.
69.

Gurasada
Hărău
lila
Lăpugiu de Jos 
Lelesc
Lunca Cernii de Jos 
Luncoiu de Jos 
Mărtfneşfi 
Orăştţeflra de Sus 
Peştlşu Mic 
Pui
RâchKova 
Rapoltu Mare 
Ribiţa
Rîu de Mori 
Romos
Sălaşe de Sus 
Sarmizegetusa 
Sintămăria Ori ea y 
Şoirauş
Teliucu Inferior
Tomeşti
Topliţa
Toteşfi
Turdaş
Unirea
Vâlişoara
Faţa de Jos
Veţel
Vorţa
Zam

Numărul
consilierilor

23
19
23
21
23

15
19
19
21

g
21
13
II
12'
i i
î l
13
i i
»?
u
tl
f i

*3
11
fi
fi
f i
11
11
13s
l t
u
ts

t l

8
tl
11
t l

T i
t t
l t
i i
t3
t i
tt
ti
i i
ti
«
ti
ti
13
i i
tt
i i
i i
i i
i i
l i
13
li
f i
i i
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<*L oOC-ix ̂ jSoqgoqC&jvgggg CUVÂNTUL LIBER M

• Mi-am pus inima să 
îrcetez şi să adâncesc cu 
ţelepciune tot ce se în.

amplă sub ceruri: iată o 
ideletnicire plină de tru. 
lă, la care supune Dum. 
aezeu pe fiii oamenilor.

•  Am văzut tot ce se 
face şuti soare ; şi iată că 
*otu] este deşertăciune şl
cană după vânt!

Ce este strâmb nu

, M*»« d»0*S ff *i 'i i i  ©<9<S

CHARLES A. DANA: 
„Bătrâna şi venerabila 
Carte, rămâne in conţi, 
nuare in picioare; iar pă. 
mântui acesta de veacuri, 
cu cât ii vor fi mai răs
foite şi cântărite pagini. 
<e ei, cu atât mai mUlt 
el va susţine şi va ilustra 
paginile Cuvântului Sa. 
:ru“.

W. H. SEWARD: „Toa. 
ă speranţa unui progres 
iman atârnă de influenţa 
nereil crescândă a Bibli-

U. S. GRANT: „Biblia 
'ste ancora libertăţilor 
noastre".

HOR ACEI GREELY: „Este 
ti posibil să înrobeşti men. 

lai ori social; un popor 
care citeşte Biblia. Prin
cipiile Bibliei constituie 
femelia libertăţii urna. 
ne“.

Clipa de puritate
Din frumuseţea şi înţelepciunea Bibliei

se poatp îndrepta şi ce dune pe toţi cei ce au
lipseşte nu poate fi tre- stăpânit înaintea mea
cut la număr. “ peste Ierusalim şi mintea

•  Am zis ba mine in- mea a văzut multă inţc.
sumi: lată că am sporit t lepciune şi ştiinţă, 
şi am întrecut in îuţciep. •  Mi-am pus inima să

CITATE RENUMITE 
DESPRE BIBLIE

ANDREW JACKSON : 
„Cartea aceasta, domnule, 
e stânca pe care se spri. 
jină republica noastră".

ROBERT E. LEE: „Prin 
toate neliniştile mele şi ale 
suferinţelor, Biblia o dată 
măcar nu a încetat să.mi 
dea lumină şi tărie".

LORD TENNYSON: „Atât 
de mare e veneraţia mea 
pentru Biblie, Încât cu 
cât mai repede vor începe 
copiii mei să o citească, 
cu atât mai încrezătoare 
va fi speranţa mea că ei 
se vor dovedi cetăţeni 
utili ai ţării lor şi mem
bri respectabili ai socie. 
tăţii. De mai mulţi âni 
încoace, practic obiceiul

de a citi Biblia, de la 
un cap&ţ la altul".

1MMANUEL KANT? 1 
„Existenţa Bibliei, ca o 
carte pentru popor, este 
cel mal mare bine pe 
care l.a trăit rasa uma. 
nă. Fiecare încercare de 
a o minimaliza., este o 
crimă împotriva omfr

CHARLES DICKENS : 
..Noul Testament este cea 
mai bună carte care s_a 
cunoscut, ori se va cu. 
noaşte vreodată pe lu. 
me“.

SIR WILLIAM HERS- 
CHEL : „Toate descope. 
ririle umane par să fi

cunosc înţelepciunea şi 
să cunosc prostia şl ne. 
bunia. Dar am înţeles că 
şi aceasta este goană 
după vânt

•  Găcl unde este multă 
înţelepciune este şi mult 
necaz şi cine ştie multe 
are şl multă durere.

Selecţie df 
ILIE LEAHU  ̂ .

fost făcute doar pentru 
a confirma tot mai mult 
şi mal puternic adevă. 
rurile cuprinse la Sfintele 
Scripturi".

GOETHE l  „Oricât mr 
continua cultura să pro. 
greseze, oricât de deşar
te ar ajunge progresul 
ştiinţelor naturii ş| ori. 
cât s.ar extinde capa. 
dtatea minţii umane — 
acestea nu vor putea de
păşi niciodată, elevaţia şi 
cultura morală a creşti, 
nismulul, aşa cum strălu. 
ceşte el- pe paginile 
evangheliilor".

NOTA: întregul mate
rial este extras din MA. 
NUALUL BIBLIC, ediţia 
sJCXIV, autor HENRY H. 
HALLEY—, traducere de 
Doru Moţ.

Culese de '
B. BUCUR,

Deva
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STEAGUL NOSTRU -  
TRICOLORUL

Trei culori: rOşu, gal. 
ben şi albastru. Sunt cu. 
orile steagului patriei 
îoastre — România. Sub 
ceste culori poporul nostru 
La dobândit, prin ifapte 
'rele şi mari sacrificii, 
mitatea, independenţa şi 
îveranitatea. t 
Roşul, galbenul şi al- 

iistrul au apărut încă'pe 
asemnele * neînfricaţilor 
loştri strămoşi — dacii, 
’ntr.un document oficiâl 
emis de împăratul bizan. 
tin Justinian la 14 apri
lie 513 şi păstrat la Va. 
tiean, cele trei culori* sun* 
descrise ca fiind însemne 
ale dacilor. Intr.o scrie
re publicată în la 
Braşov, istoricul german 
J. F. Neigebauer arăta şi 
al că tricolorul drapelului 
românesc a foşt moştenit 
de la daci. Prima men. 
ţiune documentară despre 
tricolor folosit ca steag 
o găsim într-o diplomă 
dată la 2 noiembrie 1765.

La 1848 revoluţionarii 
au susţinut cu hotărâre ca 
tricolorul să devină dra. 
pel naţional La 14/26 
iunie se stabileşte, prin. 
tr-un decret guvernamen. 
tal, că drapelul ,va avea 
culorile: roşu, galben şi 
albastru aşezate pe ori. 
zontal. Această dispunere 
a culbrilor s.a păstrat 
până în 1866. Din timpul 
domniei lui Cuza Vodă se 
păstrează două exemplare 
ale tricolorului românesc, 
începând din 1866 ordi
nea şi aşezarea culorilor 
sunt cele de azi. Aces.

tea sunt stindardele care 
au fost acoperite de glorie 
in 1877 în luptele pentru 
cucerirea independenţei 
de stat. La 1 Decembrie 
1918, când, Ja Alba Iulia, 
se împlinea voinţa de 
unire a românilor, 'trico. 
iorul flutura ca simbol al 
unui vis milenar. Nemu
ritoarele fapte de glorie 
ale eroilor de la Oituz 
şi Mărăşeşti, de pe toate 
fronturile de luptă din 
primul război mondial, 
au acoperit drapelele oş. 
tirii, ale ţării. în cel 
de.al doilea război mon
dial oştaşii armatei ro. 
mâne s-au acoperit de 
glorie nepieritoare, lup. 
tând sub flamurile trico. 
Ierului pentru apărarea 
gliei strămoşeşti, elibera
rea nord.vestului Tran. 
silvaniei, eliberarea Un
gariei şi Cehoslovaciei, 
până ia înfrângerea defi. 
nitivâ a Germaniei na 
zişte, alături de arma. 
tele ţărilor coaliţiei antl. 
hitleriste. In faţa trico. 
lorului — acest simbol al 
demnităţii naţionale — 
trebuie să ne plecăm cu 
pioşenie şi să.l cinstim 
cu fapte tot inal măreţe, 
care să vorbească peste 
veacuri de nobleţea, ero
ismul şi patriotismul în. 
cercatului popor român 
despre năzuinţa sa de a 
trăi în pace şi bună 
Înţelegere cu popoarele 
tuturor ţărilor vecine, cu 
toate popoarele lumii.

N. ZAMFIR

Mărturii ale trecutului istoric. 1386» februarie 
10. Act prin eare fraţi lor Dumitru, Bogdan şi 
Blasiu, fiii iui Voicu Românul le este «Uruiţi mo. 
şia Boivaşniţa. ,

MAGIE -  MITOLOGIE -  
POEZIE

S lin  „Dicţionarul de simboluri" de Laffonî

•  Cuvântul. abRaga. 
DABRA vine din abreg 
ad habra care în ebraică 
înseamnă „trimite trăsne
tul până la moarte".

•  ALCOOLUL realizea. 
ză sinteza dintre apă şi 
foc; este apa de foc, apa 
ca#e arde.

•  Thales este acela
«are a descoperit pe la 
anul. 600 proprietăţile
magnetice ale ambrei 
(chihlimbarului); ambra 
galbenă se numeşte In 
limba greacă ELECTRON.

tş Cuvântul ARGINT 
derivă dintr.un cuvânt 
sanscrit care înseamnă alb 
şi strălucitor.

•  GINGHIS.HAN ar fi 
fost, după o legendă, 
conceput de o capră albă 
care s.a cuplat cu un lup 
albastru.

•  Egiptenii considerau că 
ALBASTRUL reprezintă 
coloarea adevărului mal 
bine zis, culoarea al. 
bastră era culoarea ade.

vărului. Adevărul, moar
tea şl zeii merg foarte 
bine împreună, iar al., 
buslrul 'cerului este toc. 
mai pragul care separă 
viaţa pământească de 
viaţa de dincolo.

•  PHOENI3EUL, pasă. 
rea legendară pe care 
egiptenii o adorau, era 
de culoare roşie, de cu
loare purpurie şi jprove. 
nea, aşa cum o indică 
numele său, din Phenicla, 
ţară In care s.a desco. 
perit purpura.

•  !n fîlosofia lui Em- 
pedokles Joacă un rol 
deosebit de . important 
ARMONIA ŞI URA - 
atracţia şi respingerea —, 
privite ca fundament ai 
legilor universale, so. 
dale.

•  După pitagoreici 
FOCUL nu trebuie atins 
cu cuţitul. Din teamă 
de a nu.l răni ...

Grupaj de 
ILIE LEAHU
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AFORISME -  CUGETĂRI
Valori negative dintre 

cele mai dăunătoare ca : 
rasismul, nazismul, şovi
nismul, anarhismul şi 

- terorismul au la bază 
contribuţii ale unor oa
meni de cultură ee se 
bucură de notorietate.

Valori negative ale 
eulturii sunt ideile, ope. 
rele filologice sau de artă 
ce dezorientează şl per
vertesc conştiinţa umani, 
după cum valori nega. 
tive ale civilizaţie} sunt 
procedeele şi produsele 
tehnicii ce degradează me
diul uman şi cel natural.

Rugă: Fă Doamne ca
oamenii de cultură să ere. 
eze mai puţine iţtei care 
dezorientează şi să propo.

MARGUERITE YOURCENAR
— Poeţii preferaţi?
— Dacă mă gândesc,

îmi plac şl mai ales cui 
nosc poeme sau fragmente 
de poeme mai curând de. 
cât opera unuia sau al
tuia dintre poeţi luat tn 
ansamblu şi cred că ma. 
joriţatea iubitorilor de 
poezie se găsesc In si
tuaţia mea. Poemele gre. 
ceşti şi poemele Extre
mului Orient mai ales, 
poeţi străini vechi şi mo. 
derrii, citiţi în original 
sau desluşiţi îh tradu. 
ceri; sunt puţini dintre 
poeţii francezi din care să 
nu ştiu pe de rost nume
roase fragmente, dar ra. 
reori, şi o regret,, o poe. 
zie întreagă. Asemenea 
fragmente sfârşesc prin 
a deveni quasi.sacre, .un 
fel de mantra pe care 
ţl-o reciţi fie pentru ca 
să adormi sau să.ţi a. 
lungi insomnia, fie pentru 
a te linişti. X *

Răspunsurile lu „Chestionarul Proust"
— Care sunt persona.

lităţile istorice pe care le  
dispreţuiţi cel mal
mult?

— Brutalii, violenţii,
mulţumiţi! de sine, com
plezenţii cel abili

;■ — Care este fapta de 
arme pe care o admi.
raţi cel mal mult?

— Era să vorbesc despre
exemplele atât de nume. 
roase de curaj şi de 
credinţă fără speranţa,
dintre care întâmplarea de 
la Thermopile rămâne un 
caz tipic între altele nul 
neştiute sau celebre. Dar 
nu: curajul şi devotamen. 
tul militar au fost de a- 
tâtea ori îndreptate în 
scopuri odioase şl de
plorabile încât mulţi din. 
tre noi preferă să exalte 
eroismul sub alte forme.

— Care este calitatea 
preferată Ia prieteni?
-—  Inteligenţa, bunăta.' 
tea, simplitatea, dorinţa 
de dreptate ~ •

— Care este reforma pe 
care •  admiraţi eel mal 
mult?

—- Sunt dintre aceia 
care cred că toate re
formele sunt bune in stare 
de intenţie, că nici una 
din nefericire nu este 
definitivă, că cele mai 
multe şi importante 
parţin viitorului sau de 
refăcut, de lărgit, de con
tinuat, „Totul este de re. 
făcut", II făceam să spu
nă pe împăratul roman 
e a r e ,  în mod auten
tic, a scris undeva că 
toate prescripţiile vechi i 
se par a fi de regândlt, 
în interesul umanităţii. 
Totul rămâne de făcut, 
şi în toate domeniile, iar 
nevoile şl primejdiile din 
vremea noastră sunt mal 
urgente şi mortale decât 
erau pe timpul Iui Ha. 
drian.

Grupaj de 
ILIE LEAHU

nă mai multe principii 
după care lumea să pros- 

- pere.

Cultura autentică este 
tot şi eîtelasv ceea ce 
poate face pe om mai 
bun.

Fără Ameţi» de respon. 
labilitate «adelă, cultu. 
ra îşi pierde raţiunea de 
a fi. .

Creaţia şi activitatea 
culturală, lipsite de preo. 
cupare şi eficienţă etică, 
privind mai ales emanci
parea comportamentului 
uman, riscă gratuitatea şi 
involuţia spre anticultură.

Biologic, omul este bia. 
mat ca fiind singura 
specie ce se devorează şl 
se neagă până la a de. 
veni chiar neom. In 
contfast, cultura este 
singurul factor antropo- 
gen, apt şi competent a 
salva demnitatea umană 
şi a realiza omul ca om.

O

Considerat în integrali
tatea lui actul de cui. 
tură este modelul su. 
prem de creaţie umană, 
expresia majoră a con. 
ştiinţei sociale şi mesajul 
reprezentativ al umanis
mului universal.

întregii culturi, dar 
inai ales artelor şi litera, 
turil le revine menirea ca, 
pe lângă un nou mod de 
a gândi, să realizeze un 
nou mod de a fi uman.

VICTOR ISAG
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII '

■  „Spre a fi înţelept trebuie să îndepli
neşti cinci condiţii : să taci, să asculţi, să-ţi j 
aminteşti, să faei şi să studiezi".

Proverb arab
ÂMWAVWWWVVWWUWtfVVSmWVVWWl/VVUVVVW

despre Înţelepciune I

•  Mătuşa II întreabă pe 
Gigei;

— Spune sincer, Gigeîe, 
ce părere ai tu despre 
mine?

— Mătuşă, sincer nu
pot să spun ...

— De ce 7
^  Mă bate marna 1

O
■*«r Viata in cadrul ar.' 

matei J.a schimbat In 
vreun fel pe soţul tău?

— Oh, desigurl Acum
este cu totul alt om.

—  „Înţeleptul dă învăţătură pentru o sută de 
secole. Aflându-Ie fiinţa, prostul se trezeşte, iar 
ne ho tăiatul devine mai hotărât".

PROVERB CHINEZ
•  „Ah, dacă toţi oamenii ar fi Înţelepţi şi ar

face bine, pământul ar fi un paradis. Acum el . 
este, adesea, un infern". i

DIRS. R. CAMPHUYSEN I
•  „Înţelept este acela care nu şe întristează! 

de ceea ce nu are, ci se bucură de ceea ce are", f
DEMOCRIT f

•  „Dacă înţelepciunea ar fi alături de tine-* 
reţe, toate bogăţiile mării şi tot aurul pământului ], 
n-ar însemna nimic pe lângă ea“.

J. KOCHANOWSKI
„Sufletele înţelepte se pleacă chiar şi In 

faţa dreptei socoteli a vrăjmaşilor" .
DIMITRIE CANTEMIR

•  „De nebun şi de muierea rea tot înţeleptul!
se dă în lături". x 1

•  „Mfd bine dojana celui înţelept, decât lauda t 
celui progj?V

•  „Înţeleptul face îndată ceea ce prostul face f
prea târziu".

PROVERBE ROMANEŞTI 

Selecţie de ILIE I.EAHU1 . . . . . .

Mătură, spală rufe, cură. 
ţă cartofi fără să sufle o 
vorbă ... •

O
— Spune.mi , tăticule, 

eare.l diferenţa intre „a 
face economie" şi „a fi 
zgârcit"?

— E foarte 6implu! 
Dacă reduc cheltuielile 
pentru nevoile mele în
seamnă că fac economie. 
Dacă reduc cheltuielile 
pentru rochiile lui mai. 
că.ta, înseamnă că sunt 
zgârcii ..

O
Un automobilist vine 

la poliţie şi întreabă:
— Aveţi cumva o vacă 

neagră prin împrejurimi?

_— N.am văzut.
— Dar un cal negru?
— Nu există aşa ceva 

pe aici.
— Atunci, îmi pare 

rău, cred că l.am călcat 
pe .popă ..

ANUNŢ
„Proaspăt căsătorită, cu 

un soţ care a fost nevoit să 
plece urgent în străinătate 
pentru probleme de ser. 
viciu, caut partener pen
tru petrecerea lunii de 
miere pe litoral .̂

O
Inocenta doamnă în 

vârstă se prezintă la 
vamă cu o sticlă uriaşă 
in sacoşă. ,

— Ce aveţi acolo? — 
întreabă vameşul.

— Apă sfinţită de la
mănăstire. Am luat să am 
acasă. ■ \

Vameşul destupă sticla, 
sorbi puţin şi scuipă.

— Permiteţi.ml să vă 
spun că asta nu e apă 
sfinţită, ăsta e coniac fran. 
ţuzesc clasa întâi I

— Dumnezeule! — ex_ 
clamă ea cu ochii spre 
cer. S-a întâmplat o mi. 
nune!

Culese şi prelucrate 
de ILIE LEAIIU

IIII
I
II
I
I
I
I
I
I
II
I
I

Casă de piatră!
Pentru tinerii căsătoriţi şese să.şi înjghebeze 

de azi această urare locuinţă, poate nu chiar 
nu este doar un simbol aşa cum au visat .o 'c i 
ci şi un vis, o speran. mai mult aşa cum le., 
ţă pe care oricare din permis bugetul familial, 
ei şi.o doresc împlinită Vor renunţa pentru câţi. 
la început de drum. Val va ani la concedii fă. 
de cei cărora părinţii nu cute la mare, poate 
le pot asigura o casă, a chiar vor găsi ceva de 
tor ... La început de lucru in timpul conce. 
drum nou este necesară diului pentru a.şi echl- 
nu doar casa, dar şi libra astfel cheltuielile 
toate câteT ar trebui In Dacă' Intre timp apar 
ea : mobilă, aparatura pg lume şi copiii, total 
casnică din orice gospo. se complică, Va fi bece.

sară o cameră in piue 
o gură mai mult de 
hrănit, îmbrăcăminte pen. 
tiu Încă o persoanft 
Alte griji, alte sacrifi
cii, o zbatere permanentă 
pentru menţinerea unul 
nivel decent. Unii dl 
mal mult noroc, alţii cu 
mai multă trudă. Ajute, 
ral Iniţial al părinţii: ■ 
fiind '  uneori decisiv. 
„Casa" poate să existe 
sau poate fi doar o

SID
dărie şi fondul necesar 
centru o viaţă civili
zată ... Dacă nu vor să 
rămână cu socrii, tine. 
rii căsătoriţi vor căuta 
un apartament de închi. 
rial , sau dacă îşi mal 
oompletează „darul" de 
la nuntă poate reuşesc
să.şi cumpere un mic . . - , , „
apartament. Oricum lo- dorinţă greu de tetpn. 
cuinţa trebuie mobilată, mt' ^  131116 totuŞi
trebuie un TV, radio, 
maşină de spălat, ara. 
gaz, frigider ... In câţi. 
va ani dacă amândoi au 
şansa să lucreze prin îm
prumuturi şi rate reu.

forţa dragoste] poati 
să învingă această pe*v 
spectivă sumbră. Altfel 
cui l-am mai ura: 
„Casă de piatră!" ?

INA DELEANU

■ojjA«AmxAjL>.u»i n i m n n . i n i . . . . p fi .flVlW W | W W  ftfJVb̂ nnfJWmni t

MAMA NATURA

Acum că vremea s.a încălzit şi pă. 
durea a înverzit, nana Juja, o bătrânică 
simpatică de pe strada noastră, s-a ho. 
târât să facă o plimbare, la pădurea 
Bejan. Şi.a pregătit un coş, a pus ceva' 
în el de.ale gurii, o sticlă să ia apă "de 
la izvor şi o plasă mai mărişoară.

Era duminică. Pe marginea pădurii 
tot felul de maşini, oameni de toate 
vârstele. Răsunau '; destul de puternic, 

rm spărgând liniştea pădurii, aparatele de 
radio şi casetofoane. în aer plutea un 
puternic miros de fum şi carne friptă.

Nana Juja, care tânjise atâta după. 
pădurea verde, bogată şi darnică, plină 
de' aer curat şi ozonaţ, de cântecele 
păsărelelor, a intrat adânc In acest rai 
verde, departe de cei veniţi cu ma_ 
şinile şi  ̂care tulburau natura. In de
sişul pădurii o Ciocănitoare îşi ascuţea 
ciocul intr.un pom: Clop!, clop, clop! 
Alte păsărele ciripeau în graiul lor. To. 
tul era încântător. Păcat că acest altar 
el naturii este pângărit de unii da. 
meni.

Înspre seară, când soarele o luase 
spre asfinţit, nana Juja, după ce colin
dase prin poienile pline cu flori, intre 
care brânduşile şi albăstrelele erau pre. 
dominante, se întorcea spre casă, având

în coş urzici, frunze de păpădie şi leordă 
pentru salată. Avea o dispoziţie splen. 
didă. N.a venit degeaba. Natura este 
mama noastră şi în mijlocul ei toţi 
ne simţim bine, ne fortificăm şi tru
peşte şi sufleteşte. Te iubim şi te 
preţuim mamă natură!

n N. ZAMFIR

• • • • • • • • • • • • • • « • • •  * ;• •

GLOANŢE DE CATIFEA ,

•  A fost greu până s.a născut pri. 
mul geniu. Următoarele au avut deja un 
model. f.

•  Şi când te gândeşti că dacă me. 
teoriţli n-ar fi stele căzătoare, ar fi doar 
nişte simpli bolovani prăvăliţi de sus.

•  Şi.a pierdut capul de o mie de ori
până acum, dar de găsit nu şi I.a găsit 
niciodată. . x ' - •>

•  E o minune de fată. Nenorocirea 
e că şi ea' ştie asta.:

•  , Fabula e un mijloc de a da vina 
pe animale.

•  îşi afişează cu atâta voluptate ne. 
norocirea, încât eu 11 consider un om 
fericit.

Visele sunt o îndeletnicire plăcută, 
atâta timp cât nu le iei In serios.

GAVCO
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ORIZONTAL: 1) Stridenţe sonore 
în corul pălăvrăgelilor; 2) Excepţie de 
la regulă la modul imperfect — Spaţiu 
rezervat confruntărilor paşnice; 3) Ma. 
rele anonim desprins dintr.o mulţime — 
Muzică siameză într-o redare ... stereo 
— Genul scurt într.o ipostază enigmistă!;

4) Umbră nedorită pe calea reuşitei — 
Stea călăuzitoare pentru spiritul orb; 5) 
Malformaţie pronominală in stil personal
— Invitată modestă la un ospăţ cu spe. 
cific pastoral; 6) Rezervor vetust dinte.o 
reţea hidroedilitâră — Prefigurativ gra
matical de ordin general; 7) _ Soco. 
teala de.acasă infirmată de neprevăzut 
—■ Extras personal dintr.un proces ver
bal; 8) Elev mediocru prezent Ia lecţie!
— Alunecat indubital pe scara demnltă. 
ţii —Manifestare periodică în lumina 
relaţiilor est—vest; 9) Perturbaţie nedo. 
rită apărută pe glob — Deraiere peri
culoasă în viteză nebună; 10) Soluţie 
sine.die pentru cei nehotărâţi. -

VERTICAL: 1) Exemplul elocvent
al unei cinstiri ... cu măsură; 2) Punct 
In deplasare înscris la limită — Scut de 
sticlă pentru flori săgetate de frig; 3) 
Faza incipientă a unui debut literar — 
Hoinar funcţional pe cărări fără pulbere 
ţpl.) — Vrăjitoria dată pe faţa mân
druţelor noastre; 4) Element de induc, 
ţie pe calea undelor — Defecţiune critică 
cu complicaţii în funcţionare; 5) Bătutul 
cu rost pe la toate gardurile — Crai de 
curte veche din prima generaţie; 6) Ur. 
mele vizibile ale unor rupturi de ţesut —

Macii roşii din grădina inimii; 7) înscris 
de drept indezirabil la ieşiri — Platoşă 
de lut pentru lacrimile cerului; 8) Tip 
sui-generis de rază: laser! — Rezultat al 
unui atac desfăşurat la deposedare — 
Articol mini utilizat pentru băii; 9) 
Imperativ major la ordinea zilei — 
Linie de câmp ce înconjoară pământul; 
10) Figuri de excepţie la un concurs de 
frumuseţe. '

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
• , LA PAŞTTV

APARUT în ziarul nostru 
DE SAMBÂTA TRECUTA :

1) BREDICEANU; 2) LA PAŞTI—  
OD; 3) ANI — UI — OUA; 4) GE — 
ASTOR — T; 5) ATPO — ODAS; 
6) TI — CRA — OG; 7) RILKE — 
KANA; 8) O — LIRA — TEI; 9); 
ŞEA — NOAPTE; 10) ISTRATI — 
iET.

SOLUŢIA PROBLEMEI DIN 
NR. TRECUT

MAT IN 2 MUTAM

1. Dai C — 2; Th2 mat
1. . . . Nb4 2. Ne 3 mat
1. . . . R : gl 2. D : cl mat

Anul VIII ® Nr. 1619

Controlul poziţiei:

'  ALB; Rd5, Dh4, Th5, Na6 

NEGRU: Rf3, p : f4
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Cercetător la las ti tutui de lingvis
tică şi istorie literară ,,Sextil Puş- 
cartu" din Ciuj, dar şl poet. 
ţon Istrata a publicat un studiu 
de referinţă despre Barocul literar 
ţomâaPse (1982) şi un volum de 

_ versuri. Scrise cum vrei (1984).

81» staNtad poate i’*. r£iuwi>t ta 
librării p insolită lucrare de 
|  Awaşnud istoriei literare. Cartea, 
— la Editura Diaraondia 

Gtaj, patronată **■.« şcriStaw 
Mircaa - Opriţă, se intitulează 

Bommui . „obsedantului deceniu" 
d!>4SMî98# şi, daoă ne ant lua 
după copertă, gândul pe-ar duce 
la «n eseu. Foaia de titlu insă a_ 
tsfjse o precizam ra®ofrafie 
jpbbetică" Este vorba, da fapt, 

V* 'Sk ţîonar aî roman! te?. apă- 
« te  Ip perioada prdcizată încă ..din 
WU, '$oste cea mal neagră din 
feRreaga m ist , «»»!«, când te.
«teiste spvîeto l̂eilştâ. din . ■ ptennl 
te^ăî-lK ăitic s_â rţi-î-rcutat .in. sfera 

prin implementarea* for, 
fixismului socialist şi pro. 
d identităţii dintre artă şl 

fefteft
VA: amplu. şi documentat studiu : 

**•:- )duct intitulat Arhipelagul 
realismul. socialist, ana, 

;®teftzâ evoluţia conceptuliri, de la 
tturWrea $a de către Stalin, în 
fţţ38, până la evoluţia sa pe &* 
fftta românesc, încheiată practio 
thdaftâ după celebra „declaraţi*" 
i ta  SPiăiie 1964. După buna rân- 
datelă ardelenească  ̂ Ion Istrata 
procedează metodic şl meticulos, 
©rgantaindu.şi âtudiul în câteva 
subcaoitole. Primul, Complotai po
litie, are ca punct de plecare „stu. 
diul“ de tristă faimă a lui Mihai 
Noyicov, apărut (n „Flacăra" la 9 
mai 1948, care a însemnat consa. 
orerea realismului socialist la noi, 

,1 şi analizează conjunctura politică 
i Ţ prin care s.a ajuns la acest mo* 
m ment: „Dacă până pe la mijlocul 
■ţ anului 1947, unii optimişti din fire

îl

Arhipelagul
bolnav

şl naivii mai putuseră spera, seria 
d« evenimente petrecute după a- 
.0400:.- ara do. natură să spulbere ■ şl 
«Rimele îndoieli, atât sub raport 
social-politic, cât şi cultural" 
Uri»eazâseeve9ţele ale căror tifteri 
sunt relevante prin ele însele pen.
6- u modul m ea: e ? dorul tşi ur
măreşte ţ* dezvoltă idfeea: Sf&ăfte» 
libertăţii do expresie, Gruparea 
do yoc, poete secvenţa cea tnaf 
l -j ©nfprîat Hi gi ntru o rifej! 
cit aflaţi încă în viaţă, Keslbăv 
lin jlll«l . Limitele jdanovJSawKhd 
şţ Şansa literaturii, subcapitol eon- . 
dushr di» caro merită «t estă a* 
ceasţă consideraţie fin&lâ «Dar 
realitatea fţptjjLui ei, idei în cea 

; pal-rnesţ|S '̂pe#sadâ din istoria sa, 
literatura scrisă în ţară nu şi-a 
refuzat dreptul de a rămâne ea 
însăşi, cultivând adevăratele ’ ' va
lori, ut se pane u* lueru tot atât 
d* iiscont*st*bte‘. Se află în con. 
clusiile acestui studia introductiv 
răspunsul explicit la eventuala în-'' 
trebare dani mai are vreun rost să 
răscolim mizeria acelor ani Are 
rost Ka pentru a răscoli mizeria, 
ci pentru a exorciza răul, pentru 
a clarifica realităţile de atuncf, 
confuze încă şf controversate, pen. 
tn» â  te aduce la cunoştinţa celor 
care nu le-au apucat (fericiţii!), 
dar e»*1© -trebuii să ştie: Pentru că 
mizeria a existat şi avem datoria 
s& ne-o asumăm, convinşi că nu. 
mai astfel, şi nicidecum prin po
litica struţului, vom reuşi să ne 
eliberăm de obscurul sentiment 
al culpabilităţii care ne umbreşte 
conştiinţa colectivă. 11, pentru ci 
. -i existat numii mu îri pe lângă

*
răposata Ana Roşculeţ, continuă i 
s& existe iiie Moromete; n-a foşti 
doar Mirea Cocor, există şi Nt.î 
coară Potcoavă: pe lângă Vână-T 
toare de lupi, va rămâne Cnaiesţ 
d® familie; n-au existat doar La* 1 
zâr de Ia Rusca ori Silvester Aruţ 
dret, mai sunt, din fericire, şi Via. 4 
şinii, şi bietul Ioanide-. 2

Cu excepţia fragmentelor apă* J 
rute prin revistele timpului. In-1 
ventariate şi ele, dicţionarul pro. i  
prîu.zis oferă într-un prim de* ţ. 
mers, consecutiv unei lecturi dl- * 
recte, rezumatul fiecărui român ( 
Este a operaţiune cară presupune? 
capacitate de concizie . şl esenţia-ţ 
Uzare» dar care, prin nuanţă#! şţf 
accente afective, lasă loc şi unor 
Inerente t-xpr~iu ale subiectivităţii, 
care. fără a deveni nici o clipă 
excesive, ma ţm  decât >•£ aducă r* 
tuşă de culoare Sntr-o tntrf ĵrfndere 
. eminamente", ştiinţifică, OMsţijvi, 
tatea inflexibilă e d* regăsit, de 
altfel. In drepturile ei în continua, 
«ea fiecărui articol, în modul în 
care sunt tratate următoarele as* 
f-'*-i- fragmente apărute îa reviste
le vremii, ediţii ulterioare, trâdwH 
ceri. premii şi referiafe critice I 
Este aici o muncă benedictinâ, paf 
cât de ingrată, pe atât de înspre» ţ  
sionantă, întinsă pe durata unor? 
ani. pentru care autorul va bina. 4 
merita din partea cărturarilor de L 
azi şl de «dfeve,. .scutiţi..astfel. doi. 
a mal lua contact direct ct) o ma* f 
terie haotică şi indigestă. Caracte- f 
rul exhaustiv, probitatea profesio* * 
n,i,â rigoarea ştiinţifică !U * «ii"#
Romanul «xmsecianfî ii. ' decenta" ţ. 
de Ion Istrate o lucrare de refe.  ̂
rînţă, un instrument de lucru de i 
acum indispensabil oricărui cerca* f 
tător care se va apleca asupra a- * 
celei perioade şi a repercuslunL * 
lor pe care „realismul socialist" 1 
le-a avut într.un ceas râu asupra J 
literaturii române. t

RADU CIOBANU |

CINEMA

•  ,PATRIA" DEVA* 
Mortal Kambat (19—25):
•  „FLACĂRA" HUNE
DOARA: Jumanji (19*25);
•  „PARlNGUL" PETRO
ŞANI: Agentul 007 oontra 
Golden Eye (19-22); Minţi 
ptvtaiuloase (23-*-25): •
JSfnLTURAL" LUPEOT: 
Oftafostea unul preşe
dinte american (19—22); 
Labirintul morţii (23—29);
•  „ZARAND" BRAD* 
Podurile din Madison 
Cunty (19—22); Rechini 
tn larg (23—25): •  ..PA
TRIA" ORAŞTIE: Despf. 
rado (19—22): Suspetpi 
de serviciu (23—25); 'W

LUNI, 22. 04. 1996

„LUCEAFĂRUL” VUL
CAN: -Ace' Vşntura — 
Un nebun în Africa (19— 
22); Agentul 007 contra 
Golden Eye (23—25); •  
„DACIA" HAŢEG: Nouă 
luni (10—21); Poliţistul 
electronic #2.24);. •  „MU. 
REŞUL" S1MERIA: Dur 
$1 deştept (18—21); •
. £ DE CULTURA 
GĂITAN: Poirrt zero (18— 
dlh •  JMODERN" HU
NEDOARA : Poliţistul 
îi ctronic (19—21); • .
„LUMINA" ILIA: Pa
trula invincibilă (19—

,» „MiNERUÎ..- GURA- 
BARZA: Cursă fn^rnălâ 
(19—21); •  „RETâZAT" 
URICANI: Patrula invin- 
eftm  (19—21).

V O C E A  I I I C O I E T E I
N-au trecut decât câ. 

teva luni şl postul de 
radio „SICA — Hune. 
doara" a devenit cel mai 
ascultat pentru hune- 
doreni. Impactul cu ze. 
cile de mii de ascultă
tori este enorm şi efl- 
clenL âtaritul aparţine 
celor ce au îndrăznit să 
ie dăruie acestei între
prinderi, să caute sî să 
afle căile cele mal di. 
refct*. benefice. . spre i- 
nttniie oamenilor. . Emi
siunile sunt vioaie, de 
calitate, lţ~ rţite pe ca- 
ţegorii sociale şl de 
Vârstă. Dorim să apre- 
tfem drept • excepţional 

uoeî foarte ta

lentate redactoare şi crai
nice a acestui post, Nl. 
colet» Ebnef. vocea e! 
catifelată, cu inflexiuni 
foarte ptâcuie,- tace far
mecul emisiunilor Radin 
bfaraton Matînât al e- 
misiunii dedicate femei
lor şi al zilnicei reviste a 
presei centrale şi jude
ţene.

Un dialog amplu s-a 
declanşat; între . Nicole, 
cum îi spun prietenii, şl 
ascultători. Emisiune cu 
contactă în direct tele. 
fonice, dar şi de mi
nuţioasă’ documentare din 
realitatea oraşului, se 
cămplementează cu al
tele, de cultură, infbr. 
maţie şi comehtarfcr

EUGEN EVU

9,00—14,99 Reiaâri; 16,30 
Desene animate; 19,00 
f- 'srz fs bărbaţHwr; 20ţ66 
'jNleon Crcst (s); 2L80 
RUejurnal — ediţia din 
t i . 04 1996; 21J» Miand 
Vs*̂ . ţ»j: îzfnci ;,p«i;:'l5ş4n 
ţm  23,25 Top 10 viva 

‘ 7.

I
f
I
I
I
I
I
I
I

A dispărut un om

18.09 Cinemateca DS-f; 
«Vi plice' BridunsT") 

, p»«*fţ<‘!î Octaviaa Ti* 
feicăru; 20JHQ Actualităţi 
WR; 20,15 Agenda no. 
Utică; 21,00 Sportul hu. 
nedorean (emisiune .de 
Nioolae Gavrca); 22,00 
Film artistic: Nico 4 — 
Masacrul din Brooklyn; 
23,30 Video text.

Gu puţin timp în ur
mă au avut loc funcra. 
Hffe marelui dirijor al 
fanfarei minerilor din 
Ghelari — îoan Toma 
Precup. Slujba Inmor. 
B^mtării s-â săvârşit la 
domiciliul ' adormitului, 
fiind oficiată de pr. Va- 
aile Vlad şi pr. Pasca, 
răttjunsurile fiind data 
de Corala Catedrale! Or. 
todoxe din Ghelari. diri
jată de D. losif Mer- 
sicL

Ioan Toma Precup a 
devenit dirijor al fanfa
rei minerilor din Ghe. 
lari în anul 1950, con
ducând fără întrerupere 
destinele acestei forma. 
ţii artistice până In 24. 
03. a.c- când şî.a dat 
obştescul sfârşit. în a- 
ceastă perioadă, de peşte 
45 de ani, a adunat o 
mulţime de elemente 
tinere, urmărind împros
pătarea formaţiei de

fanfară, pentru a asigura 
trăinicia unei frumoase 
tradiţii moştenite Ia Ghe
lari şi In alte localităţi 
ale judeţului nostru. Pe 
aceştia La . învăţat sâ
cânte la diferita instru
mente, şlefuind şi mo* 
deiându.le calităţile, co
rectând cu ţacfc greşetita. 
dovettidu.se tas peda
gog excelerrt, un artist 
Înzestrat şl iubitor da
frumos. In perioada re
gimului comunist, fan
fara de la Ghelari era 
mobilizată împreună 
fanfara C.S. Hunedoara 
să asigure fondul sonor 
aî demonstraţiilor pri. 
lejuite de sărbătorile na. 
ţionald ale poporului ro
mân atât la Hunedoara, 
cât si la Deva şl în* 
alte localităţi din judeţ 
şl din ţară, cu Ocazia 
vizitelor înalţilor dem
nitari, la diferite aniver

sări şi manifestări cui. 
turale.

Şuvoiul procesiunii re. 
ligioase s-a pus în miş
care urmat de un imens 
număr de mineri me
talurgist!, credincioşi din 
Gheţari fi localităţile U. 
mitrofe, precum şl de 
fanfarele reunite ale 
Ghelariului şi Hunedoa
rei care i-am adus celui 
dispărut, prin marşuri 
funebre, un pios omagiu. 
La cimitir s.a desfăşu
rat ceremonia de doliu 
în care preşedintele or
ganizaţiei comunale Ghe
lari a Partidului Pen
sionarilor a punctat în 
cuvântul său principalele 
momente din viaţa şi 
activitatea marelui diri
jor şi om de cultură, 
transmiţând familiei pro
funde condoleanţe.

0CTAVIAN ILCA.
Ghelari

*
I
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I
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I
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I
I
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PERIOADA 29—26. «4. t«M
BERBSO

Preocuparea pentru probleme de serviciu poate 
aduce necazuri cu persoana iubită. încercaţi să in. 
ţeiegeţi atitudinea partenerului Popularitatea vă e 
In creştere, ea şi «Jewend la sexul apos. Ffţt mal 
concesiv, mai prudent şf bucuraţi-v* de Clip* pre 
zentă. Aveţi parte de ajutor şl protecţie.

TAI»
proiecte w*r. • 4 sfâ jitul de săptămână Veţi 

primi bani ţi veţi face cheltuieli nesăbuite. Sciîîm. 
bările la locul de muncă nu vă afectează. Doriţi 
schimbări te afectul exteri<H,. îtfiSttlerile la ser. 
viciu pot crea tensiuni cu partenerul. Inspiraţia

are e *te masdnte, peea c* >.t ŝ utft pia&aioaa} 
fi financiar.

GEMENI
Cooperarea ca vârstnicii vă poate fi benefică 

Atenţie la #  persoană tânără de sex opm. Vorbiţi 
mult, dar asta vă poate sport popularitatea. Situaţia 
'VKtHaîA * îmbunătăţită. Cai» o relaţie **-s?.
timsntslă. Veţi a  lăudat de prieteni. Relaţiile cu 
fraţii ţi părinţii se detensiostează.

BAG
Vă simţiţi bine datorită preocupărilor extra. 

profesionale. O ieşire Ia grup. sportul v.ar face btee. 
Sunteţi irascibil pentru evenimente trecute. Ieşiţi 
din această stare pentru ci persoana iubită are o 
ideea excelentă. Nu exager3ţi, f«dosiţi-vă imaginaţia 
Nil Vă panicaţi pentru bani, vor veni.

LEU
Primiţi ajutor pentru © călătorie. Ideile dv. ori

ginale stârnesc admiraţie. Popularitatea dv. e la cote 
maxime, aveţi şansa sâ dobândiţi noi prieteni.. A. 
tenţie la o criză de personalitate. SuntriJ maî sen. 
sţbil. joi. O femele din familie are nevoie de ajutor 
.E posibil să se defecteze unele instalaţii casnice, 
partenerul să aibă probleme.

FECIOARA
Relaţiile amoroase sau afacerile vă fac plăcere. 

Calităţile vă sunt apreciate public, dar e bine să 
rămâneţi modest. O reacţie bruscă poate tensiona 
relaţiile dv. Raporturile eu persoane mal tinere din 
familie vă bucură. Şanse de câştig, miercuri. Sun
teţi într.o stare bună; primiţi veşti cfîn străinătate.

BALANŢA
Vă simţiţi mal relaxat. Dacă n-aţl plecat In că. 

lătorie, primiţi oaspeţi dragi. Copiii au nevoie de 
supraveghere. O pierdere materială a unul părinte 
vă afectează. Sunteţi nemulţumiţi că şefii nu vă re
marcă munca. Puteţi face Impresie bună unor per. 
soane sus.puse. Aveţi avantaje, popularitatea vâ e j  
la maxim vineri.

SCORPION
Vi .iJ '  iH 'îh ţ  profes nai, n JL : >-,* pJ.- 

tenerui Speculaţiile dv. nu se soldează cu reuşite. 
Dorinţa de ipdepcndentâ vă dă neînţelegeri cu ru- 
dele încercaţi să m.A'i,i> conflictele uh 
Avey prea multă energie. Joi, vă surâde şansa în 
afaceri. E posibil să vi se ceară ajutorul.

SĂGETĂTOR
O excursie vă dă mare satisfacţie Primiţi râs. 

punsuri favorabile la întrebări mai vechi. Faceţi 
multe drumuri. Şefii vă apreciază Vă nemulţumesc 
unele Situaţii Ivite la serviciu. Aveţi o viteză de 
reacţie surja*inzâto: * , mentaîâ este
Puteţi primi o veste din afara ţării.

CAPRICORN
Sunteţi sa tn.*.».", s-» fa aţi i .... ri d osebite. J î 

Dorinţele vă sunt greu de realizat. Nu fiţi suspicios 
te informaţiile primite. Nu uitaţi esenţialul de dra
gul amănuntelor. Sunteţi foarte sensibil la proble- 
mele altora. Atenţia sl nr stricaţi ceva prin e,»%l 
Dorinţa înnoirii garderobei nu e indicată.

vărsător
I.ăsaţi baltă chestiunile profesionale, în avanta.! * 

[jul familiei sau persoanei iubite. O evadare din JI 
i cotidian vă prinde bme. O surpriză de Ia persoana i; 
î Iubită. Nu : momentul iniţiativei r, ;:liiâr excelente.!;
; Bucurii în relaţiile cu copiii." Tranzacţiile financiare J!
> vă sunt favefrabile vineri.
r" ' PEŞTI
i . Aveţi timp de oddină şi ordine In gânduri. Pri 
• i>,i b-flij şi ce. familie. Sunteţi irascibil V
din cauza problemelor numeroase. O întâlnire eu > 

i persoana iubită vă înveseleşte. Aveţi o dispoziţie de «£ 
zile mari, ceea ce vă ajută mult Planurile de *

' vîitor şi problemele ce trebuie rezolvate vâ ţensîo.'«
: ncază. <
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lN LOC DE FELICITĂRI, AMENZI
în săptămâna premer

gătoare sfintelor sărbători 
de' Paşti, Inspectoratul de 
Poliţie Sanitară şi Medi- 
oină Preventivă, lucrători 
de la laboratoarele te
ritoriale ale sănătăţii au 
organizat* în mai multe 
localităţi din judeţ con
troale privind calitatea 
unor produse ce s.au pus 
în Vânzare pentru consu. 
maiori In cele mai multe 
locuri s_au constatat u- 
nele lucruri bune — gri
jă pentru păstrarea ţi 
desfacerea unoj produse 
de calitate In condiţii 
igieni''p-sanitare corespun. 
zătoare. Dar, în loc de 
felicitări de sfârşit de 
sărbători ttnii au primit .., 
amenzi.

la  S.C. Rancâ Rare* 
Com SRL Petroşani de. 
pozitarea şi păârarea ali
mentelor nu erau asii 
guraft după regulile Sa
nitare. Cel In drept ău
dispus măsurile cartsţMM. 
zătoare şi au sancţionat 
pe « J  vizaţi cu o amen. 
dâ de 150 000 de lei. 
îfot la Petroşani, la bra. 
seria din cadrul S.C. „Nuţn 
şi Neluţu" SRL se rUita-

se“ de recomandările ân_ 
teri oare făcute de lucrători 
ai I.PJS.MJ». aceştia fiind 
nevoiţi să le aplice o a- 
mendă de 200 000 de lei. 
Pentru a nu mai negii, 
jâ ta viitor respectarea 
instrucţiunilor de ser. 
viciu.

Pentru punerea în con
sum a unor alimente în 
stare necorespunzătoare 
S.C. Comtur SSL. Hune
doara a fost amendată cu 
300 000 de lei, iar S.C. 
Ardeleana S.A. Deva cu 
100000 de lei S.C. Bal
canic Trans SRL Hune. 
doara cu 150 000 de lei 
pentru «efectuarea cu
răţeniei şi dezinfecţieL

„Felicitări" însoţite de 
amenzi au primit şj V̂F* 
Nesice Călan (50 000 de 
lei), S.C. Bota Conserv 
SNC Călan 150 000 de lei) 
pentru nea vizarea A.S.F. 
şi nea viza rea adeverinţei 
sanitara de funcţionare a 
tuturor unităţilor din 
subordine. Cooperativa de 
consum Buoeş a fost a. 
mendată cu 500 000 de fel.

Poliţia Sanitară , î 
* • • • Deva

r  TAtMAmM
IN NOAPTE

Recent, la Petrila, Da
niel Craioveanu, lăcătuş 
la Exploatarea Minieră din 
localitate, a fost vieţi, 
ma unei tâlhării comise 
de un individ care a for. 
tat uşa de acces, l-a 
ameninţat şi lovit cu 
pumnii pe locatar, depo- 
sedându-1 de un ceas de 
mână şi de suma de 20 800 
lei, după câre a dispă
rut.

La puţtoi timp după «l. 
miterea faptei, poliţiştii 
au identificat autorul ţn 
persoana lui Dumitru Pani. 
ţi, de 33 de ani, din Pe- 
trila, fără ocupaţia, 
liberat recent din peniten
ciar. unde a executat o 
pedeapsă pentru tâlhărie.

UN PASTOR BAPTIST 
JEFUIT

Duminică, lă aprilie Ac., 
ia |urul orei 14, în tre
nul accelerat nr, 242, în. 
tre staţiile CFR Călan şl 
Subcetate, Lazăr Mara, 
din Ougir. pastor baptist, 
a fost victima anei tăi. 
hării. Prin violenţă a fost 
deposedat de o geantă, in 
oare se afla suma ' de 
410 00* de fel, cărţi reli- 
gXĤ e şi obiectie personaje 
(ta valoare de 220 000 de 
lei), precum şi de parde

siu şi pălărie. La scurt 
timp după comiterea tâl
hăriei infractorii au fest 
identificaţi şi reţinuţi de 
către lucrătorii Poliţiei 
T.F. Petroşani. Este vorba 
de Damei Ghengiu, de 21 
de ani, din Hunedoara, 
fără ocupaţie şi Dinu Pa- 
vel. din localitatea Mun
teni, Judeţul Galaţi —- fost 
condamnat — actufl- 
mente muncitor la S,C 
Pinguinul SRL Petroşani. 
Iniţial ultimul a reuşit să 
dispară, fiind preluat sub 
escortă de la Poliţia T.F. 
Craiova, ocazie cu care 
Dinu Pavel si-a atribuit 
date şl identitate falsă. 
Imootrlva lor parchetul a 
emis mandat de arestare.

FURT IN PLINA ZI

In timp ce se spăla tn 
piaţa de alimente dfn 
municipiul Orăştie, Ion 
Mîheţ, <(in Mărttneştl, a 
fast acostat şl depose
dat prin violenţă de suma 
de 68 000 de iei da (Hâ
tre un necunoscut. Ş- 
cbipa operativă constl. 
tuită a reuşit să identi
fice autorul faptei In 
persoana Iui Rolamf Mar. 
tjn Ştefan, de 21 de ani, 
din Orăştie, tânăr fără o_ 
cupaţîe.

Rubrică realizată
cu sprijHMă

I.J.P. Hunedoara—Deva
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•  t dolar SUA
•  f  « a rd
•  IAD yeni
•  1 Ori sterlini
• t  Crase elveţian
•  f  franc francez
•  100 lire Italiene
, : «^suş4, d* el# BăncU Jfaţtoaate

« JiomăntH
VWW.VWWW WMWWWWVWWWMWWWW

S .C .  „ F O L I D A V Â "

., 1?â oferă prin depozitul En groş ja 
ceîe fhai avantajoase preţuri un bogat 
sortiment de:
•  pungi hârtie; •  pungi nylon; •  plase 
tiplttayo; •  saci menajeri^# saci plastic;
•  hârtie ambalaj (toatei sortimentele)’*,
•  hârtie scris; •  plicuri; •  marfă import 
Franţa, caîitate excepţională

Vizitaţi depozitul nostrţi fi hÛ Viţ}

informaţii ia telefon 621750 iot, f2f6 
sau la sediul societăţii din DeVa.'Etiy 
22 Decembrie, nr. 257

LiiLL

ooministraf de

S c: SPOR S.A

i S .C  IM P R IM E X  S .R t

Execută la comandă:
•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi 

vertizoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.
Informaţii la sediul firmei din

strada Călugăreni, nr< %
Tel. 054/615062.

anunţa

VALOAREA INIŢIALA A UNU) TITLU O» 
INVESTIŢIE ARDAf (1

I VALOAREA T.l.A. LA ZI CAlCULAÎA PENTRU 
I DATA DE :

|  Operaţiuni* FM A se efec tuează  la : 

j ARDAF Deva, str.Drago» Vodă 18 

! ARDAF H unedoara  b-dut Corvin 2 
|  B.D.F D eva str. N.B atee seu nr.4

a- \: «■
I« -
I

i' A
I

da relaţii?
Din verificările şl In

vestigaţiile efectuate nu 
#41 reuşit stabilirea iden
tităţii acestuia.

Rugăm să ne sprijiniţi 
prin difuzarea datelor de 
mai sus, în paginile zta. 
rulul dvs., în vederea sta
bilirii de noi date care 
să ducă la identificarea 
acestuia.

Poliţia municipiului 
Deva

I
I
I
I
I
I
I
I

S.C. BORZA S.R.L. 
D E V A

Angajează de Urgenţă:
• ajutor hucătar
• ospătari pentru Gcoagiu-Băi
• reeepţtoner
•  cameriste
• vânzătoare.
Informaţii telefoane 216183, 212747. 

ATCOM HUNEDOARA

I
I
I

I
I

I  Vinde prin LICITAŢIE PUBLICA depozit! 
lin  suprafaţă de 154 mp, situat în str. Depo-*
I zitelor, nr. 1, Deva. |

L ic ita ţia  v a  av ea  Inc în  do u ă faze : f
zitelor, nr. 1, Deva.

- Licitaţia va avea loc în două faze:
I • Faza I, la 26 aprilie 1996, participftâ
■  numai organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti,! 
■In caz de neadjudecare se repetă. . |

Faza a H-a Ia care pot partieipa ala 
lalte persoane fizice şi juridice, la 3 mai 1996.■ 
• informaţii suplimentare la sediul ATCOijţi 
|din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 1, tel. 054—a 
1214320, fax 054—15447. (9011)* 1

I

La data de tO. IV. 1996, 
a fost internat Ia Spitalul 
Judeţean Deva o persoa
nă de sex bărbătesc, cu 
următoarele semnalmente i

— vârstă "40—45 ani;
— înălţime 1,70—1,75 m»
— culoarea părului •— 

negru cu tendinţă spre 
tncfiruttţire;

— culoarea ochilor că. 
prul.

îmbrăcăminte:
— scurtă da fâş de cu

loare nfiapefi;
— pulover din PNA, de 

.culoare bleumarin j

. •*— tricou din bumbac 
de culoare roşie;

— pantalon din stofă d« 
culoar* maron deschis;

— încălţăminte de tip 
bocanc, din piele fia 
culoare neagră.

Semne particulare:
*— pe obrazul stâng an  

o aluniţă cu diametrul de 
circa 4 mm, pe piciorul 
drept are o eczemă fa 
lufi «rmi,

Dupfi circa 10 oro fie la
Internare, persoana biter, 
nstfi «decedat 7

f» ff

#

SUCURSALA OEVA cu ted iu l în DEVA 
etr. L ibertăţii, bloc: J , scara: D. ap: 87r  
tel: 230293

A parţinînd d e  S.C . *BROKER" CLUJ-NAPOCA,
• • d a ta ta  4 a  valori «nobiliara c u  un cap ita l social 
da p a sta  1 .600.000.000 la i ş l cm sucursala k t 
m uniclpiltsi A lba-luiia. A rad. dala-M ars, Sia trljs , 
drsşov. B ucureşti. C luj-N apoca, Datfa, la ţi, O radss,
P lo isşti. Batu-M ara, Sibiu, S latine, TiaaifOsra.
Tarpu-M uray. Z aliu:

Cumpără şi vinde acţiuni (certificate de ecfibnarj}.
Preia ordine de vânzare / cumpărare de acţiuni tfahjtffipfinate 
la Bursa de Valori Bucureşti; %
Fbrmeazi şi administrează port&fdift fffţKvîtnfinifr5i8 w f f l  
mobiliare ele clienţilor}
& tocmeşte documentaţie necesefa tseietatilokiJbomercîfifb 
tea tru  a fi admise te cote Bursei)
Ihtdejneşte documentaţia pcfltB N flilira M iR fiâ p e  
RQblice /  private de majorare a capitafutflî$pf«flP 
tec le tiţile  care doresc s i  sil capR«$l98> 
f a t e ofertde publice, M lşiiififM lW  itlIUUEBVjde 
ţjlfosre prin sucursalele 

izat In acest sCbp. .
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CUVÂNTUL LIBER
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MICA PUBLICITATE

•  Mulţi ani cu sănătate 
urăm bunului nostru soţ, 
tată socru, bunic şi stră
bunic, Florea Sabin, din 
Nojag, la 85 ani.

(9089)
•  Vând Hohner 80 başi

şl Rolarid Juno 106. 
569282. (9087)
W Cumpăr garsonieră, 
apartament două camere, 
v&nd casă .şi gospodărie, 
Birsău şi Cigmău. Tele. 
fon 227968. (9069)

•  Vând teren intravilan 
Peştişu Mare, tel. 226285.

(9077)
•  Vând calorifere noi.

Deva, tel. 614669, după ora 
16. (9068)
' m Vând apartamente cu 

două şi trei camere. De- 
va, telefon 626392.

(9067)
•  Vând casă mare, zo

nă centrală, spaţiu co
mercial. Ilia, tel. 375.

(9076)
•  Vând Dacia 1300 în 

stare bună, 6 000 800, ne
gociabil. Tel. 714790.

(9075)
•  Vând dozator TEG, 

4 capete, nou, tuburi CO 2. 
Telefon 647373.

(9073)
•  Vând urgent casă, gră

dină. Preţ convenabil. In. 
formaţii Dealu Mic, nr. 
111. Orăştie.

•  Vând teren zona ce. 
tăţii. Deva, tel. 612182.

(9083)
•  Vând casă netermina- 

tâ în str. Ioslf Vulcan, 
Deva. Informaţii, Al. Vii
torului (Gojdu), bl. O 4, 
ap. 5. după ora 18.

(9084)
•  Vând excavator P603, 

treiler 28 t, T1M, bul
dozer 1800, buldexcava. 
tor rusesc şi aduc la co. 
ntandă alte utilaje pentru 
construcţii şi drumuri. In
formaţii 066/112406.
' (9054)

•  Vând apartament
central 4 camere, preţ ne
gociabil, 25 000 DM. Tel. 
2Î9141. (8219)

•  Vând maşină înghe
ţată cu două capete, preţ 
negociabil. Tel., 218996.
! •  Vând motor electric 
16 .KWH, Deva. telefon 
618833. (9092)

•  Vând, rulotă nouă. în . 
matrieulată, dotată cu 
mobilier. Tel. 611713.

(7695>
. •  Vând societate SRL 
94, Al. Romanilor, bl. 
24 -  C9.

• (8211)
•  Vând sabie Toledo, 

cărţi vechi, cumpăr mă. 
şină îngheţată, monofazic, 
tel. 647300.
I (7904)
•  Vând casă, str. A. 

Mureşanu, nr. 27, Sime- 
Ha, tel. 661359.

- (9097)
•  Vând motocicletă 

dawa 125, preţ negociabil. 
Orăştie, tel. 642465.

(7903)
•  Vând Renault 18, sta

re perfectă de funcţio
nare, fără talon. Tel. 
651254. (3596)

•  S.R.L. vând conver. 
lizor sudură CS 350 (Trio. 
dină), compresor aer, dis
pozitiv pentru debitat me
tale cu polidi.se , gene
rator 200 HZ eu polizor, 
polidlsc şi perie portati
ve Tel. 7703691

(7837)
•  Vând casă. confort 

pentru două familii, zona 
Chizid. Tel. 718101.

(7820)
•  Vând, proprietate te.

*ren casă şi material
construcţii, negociabil. Tel. 
713903. v (7825)

•  Vând apartament 2 
camere, mobilat. " Tei.

720312, 728369, orele 20— 
23. (7826)

•  Vând Dacia 1300, 
fabricaţie 1987, neînma
triculată, Opel Kadett, fa. 
bricaţie 1987, înmatricu
lat, Vw Golf Diesel, fa
bricaţie '82, neînmatricu. 
lat, provenienţă Germa
nia. Tel. 721750.

(7827)
•  Vând Golf GTI, an 

fabricaţie *82, neinma. 
triculabil, stare excepţio
nală. Tel. 717289 .

(7828)
•  Vând Lada Samara

1500, an fabricaţie 1995. 
Ţel. 217258. (397883)

•  Vând autocamion Sa- 
viem, 7,5 .tone, fabricaţie 
1987, preţ 20 milioane 
negociabil, tel. 231001.

(9880)
•  Cumpăr apartament

două camere în Deva, tel. 
712436. (7627)

•  Cumpăr casă zonă 
centrală în Deva, tel. 
222398, după ora 16. (8194)

•  Vând Dacia papuc
1993, Talbot Simca, 1981, 
tel. 226168. (8212)

•  S.C. Garant Con. 
sulting SRL anunţă 
câ începând cu data 
de 20. 05. 1996, va 
percepe o taxă de 
5000—18000 lei şi -pen
tru cumpărători.

(9066)

•  Societatea Garant 
Consulting facilitea
ză vânzarea — cum
părarea apartamen
telor, caselor, tere
nurilor. Tel. 615800.

(9066)
•  S.C. Lucaciu S.N.G. 

angajează: şoferi; vân
zătoare; sef depozit. Re
laţii la tel. 614145, după 
20. (9059)
. •  Caut femeie pentru 

îngrijiră bărbat bolnav, In 
zona Haţegului. Informaţii 
Simeria, tel. 661311.

. (9096)

•  S.C. Decomar. 
Pfpdcom S.R.L. si. 
meria — Cărplniş, nr.
1 bis, angajează mun
citori calificaţi şi ne
calificaţi pentru pre
lucrare marmură, tel. 
231143. (9055)
•  Pierdut ştampilă ro

tundă şi dreptunghiulară,
. aparţinând S.C. Leconfex 
SRL Păuţlş. Se declară 
nule. (9072)

•  Pierdut ştampilă rol 
tundă, aparţinând S. 0. 
Leonela Chişcădaga.; Se 
declară nulă.

(9072) *
•  Ofer pentru închiriat, 

apartament cu două ca
mere, tel. 624275.

(9082)
•  Ofer pentru închiriat 

apartament două camere, 
ultracentral, plata în 
mărci. Tel. 628254.

18215)

COMEMORĂRI

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de când cel 
mal iubit soţ, tată, 
socru $1 bunic 

COJOCARIU 
IO AN

a plecat dintre noi, 
lâsându-ne. în veci 
nemângâiaţi.. Slujba 
de pomenire va avea 
loc în data de 21 a- 
prilie. în satul Cor. 
nestî, judeţul Timiş. 
Te vom plânge me
reu. Dumnezeu să .1 
odihnească în pace I 

'9021)

•  Familia anunţă come
morarea unui an de la 
dispariţia cantorului

EMIL BARNA 
din Crăciuneşti, Dum. 

nezeu să-l odihnească în 
pace! Familia.

1397885)
•  Cu inimile zdrobite 

de durere şl cu lacrimi 
nesfârşite anunţăm că la 
20 aprilie se împlinesc 
doi ani de la trecerea în 
eternitate a celui care a 
fost fratele nostru drag 
şi minunat

din Ghelari. Tu ne.al pă
răsit, însă veşnic vei 
trăi pentru noi. Odih- 
neşte-te în pace. Mama, 
fraţii, cumnaţii şl nepoţii.

(9060)

•  Familia indu. 
re rată anunţă scurge
rea unui an de la de
cesul celei care a fost 
soţie, mamă, bunică 

EUGENIA 
VINTItA

Dumnezeu s.o odih
nească în pace I 

(9068)

DECESE

AUREL DEMIAN
din Brad, str. Libertăţii, 
bl. 20. Deplângem viaţa 
grea pe care ai dus-o In 
familig timp de 40 de ani. 
Te vom păstra viu în su
fletele şl memoria noastră.' 
Fraţii. (9085)

•  Au’ trecut şase săp
tămâni de durere şl re
grete amarnice de la 
despărţirea de scumpul 
nostru

ADRIAN AMARÎEI

. •  Cu adâncă du
rere, anunţăm în
cetarea din ‘viaţă- a 
scumpei noastre ma
me
BOER (LUGOJAN) 

ANA
în vârstă de 86 ani 
înmormântarea din 
capela cimitirului ro
mano—catolic din str. 
M. Bminescu se va 
face în 20 aprilie 
1996, ora 16. Copiii 
Adriana şi Petrişo* 
cu familiile lor

(9099)

—*—*—*—*—*—

], FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT

1 In baza Legii nr. 55/1995, a H.G. 887/ 
*1995 şi a Normelor Metodologice nr. 1/1995, 
i privind vânzarea contra numerar a acţiunilor 
ţ societăţilor comerciale cu capital majoritar de

* II-a de licitaţie fără preselecţie pentru vânzarea î

_  t
|  a 40 la sută din acţiunile societăţii 'comerciale J 
I  TRÂNSTTTTT, S.A. PETROŞANI £TRANSUTIL S.A. PETROŞANI 

Sediul: Petroşani, str. Jiului, nr. 14. ţ 
ţ Obiect de activitate : transporturi terestre 
* — transporturi auto.

Capital social: 2 146 175 mii lei.
Nr. acţiuni: 85 847. î
%din capitalul social pus in vânzare: 39,99. * 
Nr. acţiuni puse în vânzare : 34 334. *

1
I da

de pornire licitaţie: 20 886 lei/acţiune. * 
lităţi de plată : Avans : 30%; Perioa- f

Preţ
Facilităţi de plată. nv<oB.
6 ani; Dobânda: 9%/an. f

T Licitaţiile vor avea loc în data de 6 mai f 
Î1996, ora 10, la sediul FPS jud. Hunedoara,? 
J din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35. f
|  Conform Normelor Metodologice de apli-f 
jcare a H.G. 887/1995, licitaţiile se reiau dej 
i maxim 2 ori, la InterVal
4 cerea preţului de pornire a licitaţiei cu 5 la

de o oră, cu redu- '

* sută, la fiecare rundă.
4» Cel Interesaţi în desfăşurarea licitaţiilor 
|  trebuie să achite taxa de participare în va- 
ţ loare de 25 000 lei, la casieria Filialei terito- 
ţ riale FPS, până la data şl ora ţinerii lici
taţiei.
1 Informaţii suplimentare se pot obţine la 
* telefoanele 211089 sau 214503, şi la sediul 
î Filialei teritoriale FPS a judeţului Hunedoara.

S.C. INFOMIN S.A. 
D E V A

I

[
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„CONDOR** S.A. DEVA r

i

i

i

i

t

{

i

i

Convoacă AGA la data de 3 mal 1996, 
ora 13, la Cantina CONDOR, din str. Mă- 
răşti, nr. 28, în conformitate cu prevederile 
statutului şi ale Legii 31/1990, având pe or
dinea de zi următoarele : ,

1. Raportul echipei'manageriale;
2. Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobarea bilanţului, contului de pro

fit şi pierderi şi repartizarea dividendelor pe 
anul 1995.

4. Aprobarea BVC pentru 1996;
5. Diverse.

(9017)

I

I

I

I

I

I

l IS.C. AVICOLA S.A.
D E V A

închiriază spaţii pentru depozitare în su- | 
| prafaţă de 4000 mp, în satul Mintia. |
1 Licitaţia va avea loc în data de 25. IV. *
2 1996, ora 10, la sediul societăţii. I
J (6399019)
I l

A N P A R.A. i
| SUCURSALA HUNEDOARA—DEVA J
, Organizează licitaţie pentru efectuarea de | 
I lucrări reparaţii — şoproane, la Baza de re- - 
| cepţie Orăştie. Solicitanţii să depună devizele | 
î antecalcul la sediul sucursalei. TeL 211335. * 
j (9012) |

•  Mulţumim tuturor 
participanţilor la înmor. 
mân tarea celui care a 
fost un bun soţ, tată şi 
bunic

POP DOREL
Toteştl. (7036)

I S.C.C.F. TIMIŞOARA S.A. 
j ŞANTIER 34 LR DEVÂ
J Scoate la licitaţie spaţiu pentru închiriere,
1 cu reamenajare pentru ateliere de producţie 
» industrială, situat în Simeria, str. Streiului, 
| nr. 1 (lângă Baza 20). Relaţii suplimentare
2 la sediul Şantierului 34 LR Deva, str. Horea, 
| nr. 12/14, tel. 625890. Licitaţia va avea loc 
* în data de 2. V. 1996, ora 10.
j (9013)

I

I

I

I

I

I

I
|  stat care se privatizează, organizează etapa a î |

COOPERATIVA DE CONSUM 
P U I

A N U N Ţ A

I

I

rî Intenţia de majorare a adaosului comercial J 
! după cum urmează : j
ţ • La desfacere cu amănuntul 0—50%

* La alimentaţie publică de Ia 0—150% s
( • La depozit en gros de Ia 0—20% |
* • La produsele de panificaţie 0—100% j
I Scoate la licitaţie publică mijloace fixe |
I* disponibile. ' £

Lista şi detaliile pentru acestea se găsesc I 
j la sediul cooperativei. Licitaţia va avea loc j 
v vineri 3 mai şi se va repeta în fiecare vineri * 
ipână Ia vinderea mijloacelor propuse. |
| Informaţii suplimentare la telefon 152, - 
ÎPui. (9015) |
I
, GRUPUL DE POMPIERI AL JUDEŢULUI 
1 HUNEDOAftA

I

I
I

I

Selecţionează candidaţi pentru instituţiile ,
* militare de învăţământ 1996/1997. |
j 1. FACULTATEA DE POMPIERI INGI-
! NERI, cu durata de 5 ani, curs 9e zi.
| CONDIŢII: ,
j — Absolvent de liceu cu diplomă de ba- I
I calaureat; vârsta de până la 22' ani; înălţimea j 
l minimă de 1,70 m. ;
* 2. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFI- |
| ŢERI POMPIERI JPAVEL ZAGANESCU** — . 
î Boldeşti — specialităţile : maiştri militari auto ; 
j — durata 2 ani; subofiţeri comandanţi sub-1
* unităţi — durata 1 an;, subofiţeri intendenţă !
î \

I str.

|  taţie

22 Decembrie, nr. 37 A j
ORGANIZEAZĂ i

tn data de 26 aprilie 1996, ora 10, lici-j 
publică pentru vânzarea unu! microbuz’ 

j TV 105 SD de 17 locuri, DIESEL. ]
j Licitaţia se reorganizează în fiecare vi-j 
j neri, până la vânzare. . I
|  Informaţii suplimentare Ia telefon , 054—| 
j 213915, fax 054—-214718, sau Ia sediul fir-1 
I mei. (9018) j
I

durata 1 an. 
f CONDIŢn:
I _ — Absolvenţi de liceu cu diplomă de I
j bacalaureat, să aibă vârsta de până la 25 ani î 
J împliniţi in anul în care se prezintă Ia con-*
I curs, înălţimea de minim 1,70 m. |
; Pentru relaţii suplimentare în legătură cu î 
| tematica şi data susţinerii examenelor, se vor I 
j  adresa Ia* Grupul de Pompieri al judeţului * 
|  Hunedoara — Deva, str. George Cosbuc, nr. \ 
î 26, tel. 214220 — 214221. ' j
J înscrierile se fac până la data de 1. V. I 
I 1996, Ia compartimentul personal ăl unităţii. |
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