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LA S.C. „ULPIA" S.A. DEVA

{ F.P.S.-ul a plănuit I
[schimbarea conducerii]
I în stil „Dallas 
I I I

'»»
Dgspre anomaliile di

vizării S.C. „Ulpia“ S.A.
Deva, cotidianul nostru 
& scris pe larg de mai 
multe orx. Cazul In speţă, diferiţilor

jo r  al activităţii in rna- ■  
gazin. Altfel, tendinţele! 
antagoniste dictate de*
politicile- comerciale tjle l 

ageMv ------ *

Anul VIII •  Nr. 1642 Sâmbătă, 25 — Duminică, 26 mai. 1996 8 PAGINI
■ M M M »
250 LEI

se poate constitui într-un 
perfect exemplu negativ 
atunci când se fac refe
riri la modul în care 
F.P.S. şi-a pus \n  operă 
propriile norme de divi
zare în turism şi comerţ 
emise în toamna lui 1994. zarea societăţii pe struc- 
Felul în care s-a împlinit tură locaţiilor de gestiu

ecouovi 
mici Care' împart spaţiu 
vor transforma super- 
marketul intr-un gen de 
bazar mai răsărit, aşa 
cum . este „Ulpia“ acum. 
Fireşte, este salutară, 
pentru privatizare, divi-

4

divizarea la „Ulpia“ De
va, cu desprinderea sec
torului alimentar aflat in 
subsolul magazinului, ne 
duce cu gândul la exis
tenţa unor „Gigi Kent“ 
de Hunedoara, poate ceva 
mai rafinaţi decât origi

ne exterioare complexu-| 
lui. Să contiQui, însă,! 
procesul de divizare şi I 
să începi să „rupi" din J 
corpul clădirii fostului I 
magazin universal n u l  
mai este, din păcate, o I 
acţiune reformatoare, te i,

Miting organizat de P.D.S.R. la Deva
Sosită joi seara la Deva, caravana electorală a P.D.S.R. 

in componenţa Vasile Văcaru, senator, conducătorul ca
ravanei, Liviu Maior, Mircea Goşea, Dan Georgescu, Du
mitru Dîngă, Dumit ra Magherescu, Grigore Marian, Ge- 
cllia Rusu, toţi cu funcţii de răspundere în' Consiliul 
Naţional al partidului, şi-a început programul de lu c ru : 
încă de la primele orc ale dimineţii de.ieri.

, în  cadrul acestui program, la Deva a 'fo s t organizat 
un miting electoral, la care au participat numeroşi mem
bri şi» simpatizanţi ai partidului. Au participat parla
mentari ai P.DJS.R. 7 ’

Mitingul, electoral a fost deschis.de dl. Mihful Ru- 
deanu, preşedinţele organizaţiei judeţene a partidului, 

în  despMdere,'Şena torul Vasile Văcaru a rostit o a--

PS şi unele puncte 
de vedere ale sale

dl, Virgil Sicoe» ipreşedin- 
teiţi saş-minaitei .formaţiuni 
pdljticife; a informă* asis
tenţa că -p^ tiău l lui © i- ; 
dor Moiiora, care fiinţează 
abia de un an pe eşichierul 

• politie românesc, capătă 
forţă şi profunzime cu 
fiecare zi, îşi selectează cu 
exigenţă şi seriozitate oâ-- 
menii cu care sâ se anga
jeze în viaţa politică " şi 
publică. „Pentru -alegerile 
locale — releva dl. Vergii 
Sicoe — am depus liste cu 
candidaţi la funcţia de pri- '

DUMITRU GHEONEA

Campânţia electorală pen
tru alegerile locale de la 
2  iunie a  in tra t -în fin »  
dreaptă, cum se spune, deşi 
parcurge : destule meandre* 
iibstachle, 'hăţişuri. La u- 
nele acestea s-au
referit Conducători ai Or
ganizaţiei judeţene Hune- 

. doara a 1 Partidului Socia
list — <lnii Virgil Sicoe, 
•Sabih Rotici, Fiorin Bru- 
tiiă — şi dl. Gheorghe Ni 
ţeseu, candidat la funcţia 
de , primar a l  municipiului 
Deva, îri cadrul conferin
ţei de presă organizată joi 
seara la Casa de cultură 
Deva, ; /  /

în  cuvântul introductiv, (Continuare în pag. a 2-a)
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*: ÎN ATENT IA IUBIT ORILOR DE FOTBAL
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£ La cercrch cititorilor, rejmblicâni în ziarul! 

nostru de micrciiri, 29 mai a.c., program ul î
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> transmisiilor T.V.R. de la campionatele Luro- 

pene de Fotbal „Euro ’.96 England".
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locuţiune. A mai rostit o alocuţiune dl. Liviu Maior, 
ministrul învăţământului.

Atmosfera manifestării a fost una de consultare pu
blică cu cei care, la  2 iunie şi în  a l i e r i l e  generale'din 
toamnă, se presupune că-şi vor da votul candidaţilor 
P.D.S.R., despre ce trebuie făcut în judeţul Hunedoara, 
pentru ca reforma în viaţa sa economică şi în cea so
cială să se bucure de succed.

A tr  fost prezentaţi candidaţii P.D.S.R. la  funcţiă de 
prim ar municipal sau orăşenesc şi de consilier judeţean.

Programul caravanei pe ziuă de ieri a mai cuprins 
o vizită Ia S.C. „Haber Internaţional11 Hgţeg şi alta Ia 
pdstul local „Radio 21“ din Petroşani. De gsemenea, a 
fost .organizată O conferinţă de gfesă. (I.G.)

„Un om curat, intr-un oraş curat"

naiul, poate mai prudenţi, doar una menită să cre- 
dar, sigur, la fel de în- eze un precedent nedo-l 
depărtaţi de legalitate in rit. Este ‘limpede că prin ■  

. momentul în care au a- această divizare „cu ar-1 
probat sau sprijinit a- canui“, cineva şi-a* făcut* 
ceastă âcţiune. Este a- plinul, încălcându-se, d u -1 
devărat că din perioadă pă cum afirma dna- Z o - | 
anterioară anului. 1990 riţa Popescu, preşedintei 
sunt ferirfe puţine iu- P.A.S. şi lider de «iricli-* 
crari care, în actuala cat în cadrul societăţii, |  
conjunctură, au rămas atât normele 'de divizare» 

.Viabile, • nereclamând ale F.P.S. c â t şi a r t 531
schimbări majora* Unul din Legea nr. 58/91 re- |  
din aceste lucruri şi ni- feritoare la , privatizare

JoS 23 mai a.c.; lâ  sediul 
Filialei Mişcării Ecologice 
din Orăştie a  avut lo c 'o  
conferinţă depresă»în-OB- 
“drai căreia au fost p re 
zentate o seamă de realizări 
din ultimii patru ani, pre
cum şi platfowîfâ-program 
pentru perioada următoare.

în  rândurile ' de faţă ne 
vomjreferi cu deosebire la 
cega ce şi-au propus e- 
cologiştii Orăştiei, candi ; 
daţii lor la funcţia de pri
mar al municipiului şi la 
cele de consilieri judeţeni 
şi locali.

S-a remarcat faptul că 
„scindarea" de la nivel 
naţional a mişcării eeolo- 
giste nu a afectat şi filiala 
de la Orăştie,- deşi din 
rândul membrilor acesteia 
au plecat cinci, inclusiv 
actualul primar, loan 
Mircea Homdrodean, la 
P.D.A.R. . .

Orientarea -consiliului 
director al filialei este j>— 
ceea de a propune pentru 
funcţia de- primar al mu
nicipiului Orăştie pe dl. 
Alexandru Muntean, ac
tualul vicşeprimar. între 
cele mai importante obiec

tive cu care se prezintă 
în faţa alegătorilor ' sub 
deviza: „Un om curat,' 
întrec ţa ră  curată, lntr-0 
lume curată“, dl. Alexan
dra Muntean şi candidaţii, 

-la  funcţia de consilieri, 
prezenţi la întâlnirea d i 
p resă ' — ăm reţimit, Între 
altele: •  modernizarea pie
ţelor 'agroalimentare şi 
construirea unei alte pieţe

VALENTIN NEAGU

zare
Aşa stând lucrurile, pci 
ordinea de zi a şedinţei 
A.G.A. din 22 mai a.c.', 
echipa managerială de 
la „Ulpia" Deva, repre-

I meni nu poate nega a*

I- cest fapt,-este şi Com
plexul comercial „Ulpia"

I Deva, în integritatea s a  
I Prin dimensionarea spa-
I ţiilor de vânzare, a în -' zentată de dna Miliaela 
î  ncăperilor auxiliare, Corn- Vintipi Midea* şl de dl:
I plexul comercial „Ulpia**» Olivian Goţiu, a  menţlo-
I.".incluzând -firesc şi sub-, nat şi. punerea în-idiseu-l 
I solul clădirii, s-ar „Ji ţie a fuzionării societăţii! 
|: pretat perfect tendinţe- eu S.C. Comalimentara S.A.. | 
|  /  lor comerţului actual, firma care a obţinut prin ■

I tendinţe ce duc la prac- “divizare subsolul Clă- | 
ticarea unui negoţ pedirii. lov itu ra  ' de teatru, i

(suprafeţe închise mari, s-a consumat în m o - | 
aşa-numitele „supermar- meniul în care reprezen- j

I -Keturr*, ce oferă o struc- tantul F.P.S. în A.G.A., I 
tură de marfă, atotcuprin- ADRIAN SALÂGEAN j

Popas la una din staţiile particulare de combustibili de la intersecţia dru
mului de !a Simeria spre Orăştie şi Călan. Foto: PAVEL LAZA j
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I \ 7remea" va fi predo- |
■ minant frumoasă. Ce- *
|  rul va fi variabil» mai I
* mult senin noaptea şi ’ • 
| dimineaţa. Vânt în ge- i
. neral slab. Temperaţii- J 
|  rile _niinime în tre 10— j- 
, 15 grade C-, ia r maxi- I 
| mele între 22—27 grade J
* O. (GOVOREANU I- I
î LE ANA) . *

•  ANIVERSARE. Sâm
bătă, 25 mai a.c., ora 10, 
Ia Grupul Şcolar Ip- 

_ dustrial Minier din Lu-, 
!j peni au loc ample festl- 
| i  vităţi de comemorare a 
«! 75 de ani de învăţământ 
' ■  profesional în cel mâi 

cunoscut centru minier 
al Văii Jiului. De-a lurir 
gul acesteL perioade, fără 
întrerupere, instituţia a 
pregătit specialişti p en -: 
tru industria minieră din

zonă şi nu numai. (M.B.j 
- •  „CRISTAL DE AR- 

MINDENI“. La Slubul 
sindicatului din Lonea 
are loc sâmbâtă, 25 mai 
a.c., ora 14,30, tradiţio
nalul Festival interjude- 
ţean „Gristal de Armin
deni'1, aflat la a Vl-a 
ediţie. în  întrecere vor 
evoiua formaţii de mu
zică uşoară -ş i. dans mo
dern» precum şi creatori 
de poezie. (M.B.)

•  FINAL DE CAM
PIONAT LA CORVINUL. 
Sâmbătă, de la ora 11, 
pe stadionul Corvinul are 
loc ultima ' partidă. de 
fotbal din campionat, îri 
care hunedorenii primesc 
replica echipei F.G. Vîlcea. 
Intrarea pe stadion este 
gratuită.

La Certej, in- ultima 
întâlnire din Divizia B, 
Mineral îi are ca oaspeţi

pe fotbaliştii de la ICIM ’ 
Braşov. (S.G.) I 
/  •  FARMACII I.A DIS
POZIŢIA DV. în  Deva, 
pentru acest sfârşit de 
săptămână, va fi deschisă r 
S.G. Farmacia Diana SRL, £  
situată pe strada 22 De- .• 
cembrie,'' blocul 41. în  a- J  
ceeaşi perioadă, adică < 
25—26 mai, hunedorenii J  
se pot adresa la SC Far
macia Alfa SRL. din stra
da Dacia, nr. 6 bis. (V.R.)

•  — Pentru cine cum
peri aşa multe ţigări, 
bşiete? Pentru tatăl 
tău, nu-i aşa?

— Nu, pentru ţoală 
clasa!

.« © ••© © ••«  »©eofir,r, ■-

ÎN ZIARUL DE AZI.
•  Foaie pentru min

te şi inimă:
•  Caleidoscop.

■ •  Sport.

m mm



Dialoguri în „patru timpiU i

Cii puţine zile înaintea prezentării electo
ratului la urnele de vot — la 2 iunie 1996 —, 
am adresat unor candidaţi la funcţia de primar, 
următoarele patru întrebării

1. Vreţi să vă prezentaţi pe scurt?

2. Speraţi in recită?   ̂ ■

3. Cu ce atuuri veţi atrage electoratul?

4. Ce părete aveţi despre adversari şi de
spre argumentele lor?

AZI NE RĂSPUND CANDIDAŢII:
1. Mă numesc ALIN 

DANIEL SUCIU, am 33 
de îmi, m -am  născut fiii 
Petroşani, dar locuiesc in  
Deva, sunt căsătorit, am 
doi copii, am absolvit Fa
cultatea de mecanică fină 
din Braşov, in prezent sunt 
director general al socie
tăţilor comerciale PAS 
MOB EXIM, SIMAL E- 
KIM şi VECTOR 1MPEX 
Deva, candidez la- funcţia 
de prim ar al municipiului 
reşedinţă' de judeţ din par
tea Uniunii Social Demo
crate.

2. Da, sper ca lumea să 
gândească pozitiv, să-l 
leagă pe cel mai bun şi 
sper să fiu  e a  acela. A lt
fel n u  aş fi filtrat in  a - 
ceastă competiţie.

3. Unul dintre atuurile 
mele cred că este tinere
ţea şi puterea de muncă 
specifică acestei vârste. 
Altul a r  fi experienţa d<p 
organizator şi de conducă
tor pe care ara ăcumulat-o 
fii cei trei ani de când 
coordonez activitatea celor 
trei societăţi, comerciale, 
care, alături de conştiinţa 
mea civică, îmi asigură şi 
un statut de incoruptibil. 
Iar faptul că promovez 
noul, dar preiau şi ce este 
bun din trecut, că am o 
deschidere largă spre cu
noaştere şi dialog, că nu 
accept lenea şi rutina 
sper că m -ar avantaja In 
funcţia pentru care can
didez in alegeri.

4. iad  cunosc doar In 
linii mari contracandidaţii 
ş i programele lor. Unii 
fac anum ite afirmaţii fără

acoperire, ceea ce n a  mi 
se pare corect E a  Cred 
că am opţiuni dare , po
sibil de m aterializat De 
fa p t din discuţiile noastre 
cu alegătorii, sper ca ce
tăţenii să-şi facă o  părere 
sănătoasă despre fiecare 
dintre noi şi să-l aleagă 
pe aceia pe care-1 con
sideră mai capabil, mai 
serios, mai aproape de 
problemele lor, care % nu 
sont aici puţine, nici u- 
şoare.

DUMITRU CWEOKKA

1. Mă numesc HQMORO- 
DEAN lOAN MIRCEA, am 
53 de ani, sunt inginer con
structor, m-am născut in 
Orăştie şi domkdlies in 
Orăştie, candidez fii func
ţia de priniar al acestui

municipiu din partea 
P.D.A.R.

2. Da. • -
3. Experienţa câştigată 

in conducere pe parcursul 
a  26 dă ani, din ca te a- 
proape cinci ani am ocu
pat funcţia de prim ar a l 
Orăştiei, aducându-m i, o 
importantă contribuţie la 
dezvoltarea sa. Realiză
rile din perioada manda
tului de prim ar din le
gislatura 1998—-1896 fac 
dovada capacităţii de bun 
gospodar şi promotor al 
unor investiţii ş i  acţfind 
d e  interes social, cultural 
şi edilitar-gospodârese. Vin 
in faţa electoratului in 
campania electorală pentru 
mandatul urm ător la func
ţia de prim ar Cu obiective 
şi acţiuni de interes so
cial, cultural şi edilitar- 
gospodăreşti importante 
pentru cetăţenii munici
piului. obiective propuse 
fit baza legislaţiei actuale, 
acestea fiind realizabile.

4. Prefer să nu mă 
pronunţ despre adversari, 
iăs&nd electoratul să de
cidă. Recomand totuşi can
didaţilor pentru- funcţia 
de p rim » ' ca obiectivele  ce 
şi ie propun să  S e  fit 
bază legală. Întrucât pen
tru  realizarea lor este 
necesară efectuarea unor 
cheltuieli care N r  treimi 
aprobate de viitorul coitr 
sUiu local a l municipiului 
Orăştie.

CORNEL POENAR

„Un om curat, intr-un oraş curat"
(Urmare din pag. fi

in zona spitalului nou a  
separarea de/"uzină, prin 
centrală termică proprie, 
a  blocurilor din zona „Me
canica" şi studierek a- 
cestei soluţii pentru blo
curile Pricazului ş i Mure
şului a  acordarea de te
ren, proiectarea şi execuţia 
a  100 de apartamente eu 
caracter social a  amena
jarea de noi zone verzi şi 
spaţii de joacă pentru co
pii «  realizarea unui trans
port în comun civilizat ete.

Iată şi candidaţii Filialei

Orăştie a Mişcării Ecolo- 
giste la funcţia de consi
lieri: Dorin M. Toncean,- 
Ioan Taţ, Nicolae Bejiga, 
Benone Benţa. Dumitru 
SaVa, Ioan Cristea, Petru 
Virel Părău (candidat şi 
pentru funcţia de consilier 
la Consiliul judeţean), Dinu 
Marinchescu, Aurel Bora, 
Cornel Cbdreanu, Ioan I -  
vaşcu, Ioan Moldovan, 
Petre Arapu, Ioan Moi- 
sescu, Nicolae 'Medrea, A- 
drian V. Sgondea, Uie 
Damian, Ioan Ţărmure, 
Dorin Popa, Nicolae Rusu 
şf Ioan Sorin Fior ea.

PS şi unele 
puncte de vederi 

ale sale
(Urmare dl» pag. t )

m ar pentru toate cele cinci
mun ici oii. sas#, o rasi iti
nouă comung, precum şl 
358 de candidaturi la func
ţ i e  de consilieri".

Au fost prezentate apoi 
unele ,#»s*et9 de  vedere 
ale PJS.“, cum le-au dena- 
mit amfitrionii, referitoare 
la politica P.D.S.R. şi *  
guvernării • pe care o gt- 

rează, la  situaţia eooaomico- 
«ocială a ţ^rii, ladesftŞUe 
rarea campaniei electorale 
şi a punctului său final — 
alegerile. S-au făcut ob
servaţii critice, pertinente, 
la incapacitatea politică de 
guvernare a PJJ.SJL» ta re  
a  coborât ţa ra  intr-o acută 
stare de sărăcie şi Uefigu- 
ranţâ, la  problemele grave 
de protecţie socială 
salarii şi pensii fii totala 
discordanţă cu preţurile a- 
berante, încălcarea legilor 
şi a  drepturilor cetăţeanu
lui, decăderea alarmantă 
a  onor .Întreprinderi de 
stat şi diminuarea îngrijo
rătoare a sferei atfviciilgr, 
nevoia ţo l  «nai presantă de 
locuinţe etc.

Reprezentanţa P jS. fu  
acuzat încălcarea Legii e - 
lectorale de către unde 
partide — şi a a  fost no
minalizate P-D-S.R.. UJSJD. 
şi .CJD.R. —, in s e r ia l  fit 
privinţa afişării fotografii
lor candidaţilor şi pro
pagandei (inclusiv în şcoli), 
fără ca cineva să se se
sizeze şi să ia măsurile ce 
se impun, au relevat ne
cesitatea echilibrului şi 
respectului reciproc chiar 
şi într-o întrecere politică, 
electorală. In discuţia cu 
ziariştii s-a subliniat şi 
imperativul prezentării e- 
lectoratului la vot in nu
m ăr cât mai mare, încă» 
să poată fi aleşi fit frun 
tea administraţiilor * locale 
oamenii cei, mal capabili, 
serioşi, tu n i gospodari, care 
ştiu nu atât să vorbească, 
să promită, cât m ai ales 
să facă.

DIVIZIA A SERIA a n~a
Rezultatele etapei de 

şatenaul: J iu l — f i M t l '  
Fălticeni 1-—0; Unirea AJL 
— F £ . Bucovina 3—3; 
G lo riaR eşiţa  — Minerul 
Motrn 2—0; U.T.A. — Gaz 
Metan 2—fi; ©P.R. Timiş.

— Olimpia S.M. 3—0
F. G. Vilcea — Minerul 'Z 
0—1; A S.A. Tg. M. -
G. S.M! Reşiţa 4—1; F.C 
Maramureş — F.G. Bihc 
4—0; Unirea Dej —  Coi 
vinul 3—2.

Mureş

1. JIUL
2. Foresta
3. A P A . Tg.
4. V.TJL
5. C.F.R. Tîm.*
4 . O fttm t Dej
7. Gaz Metan
8. F.C. Bucovina
9. C S M .  Reşiţa

10. Cbrvinul
ÎL  Olimpia SJM.
12. F.C. Maramureş 
«3. Unirea AJt-

' IU»».. '«gn,,»'

CLASAMENTUL

«6. CHorla Reşiţa
17. F.C. Bihor
18. F.C. Vîlcea .

•) Echipă pem ilsată cu 3

33 23 
33 31 
33 17 
33 «5 
33 17 
33 16
33 *f
33 16 
33 14 
33 12 
33 14 
33 13 
33 W 
33 12 
33 12 
33 12 
33 9 
33 5 

puncte.

4 6 59—17 73
2 10 49—28 65
1 12 57—35 55
8 M 59—34 53 
4 12 49—39 52
3 14 56—41 51
9 |6  44—36 51
2 15 46-51 50
4 15 44—43 46 
8 13 45—43 44
2 17 44-51 44
5 *5 £ - 5 3  44
4  18 47—54 43 
7 14 # —»  43
5 16 46—41 41 
4 17 26—57 40
3 21 32—73 30
6 22 26—71 21

DIVIZIA B SERIA a ttl-a
Peţr. -Stoina — Precizia 

Săcele 2—I; Petr. Videle 
— Min. Mă lăsări 1—0; 
I.C.I.M. Braşov.. —  AS. 
Paroşeni 3—0; Nitramonia 
Făgăraş — Min. Uricani 
3—1; Constr. Craiova — 
Miner-Ral Rovinari 2l—0;

t  PRECIZIA SACELK 
A P.C. Drebeta Tr. S.
3. Şoimii Sibiu
4. Parângul Legea
5. LCJ.M. Braşov 
a  Petrolul Videle 
7. Vega fieva
k  p ^ ă l u i  & ! - a
9. Minerul Matăsari 

10. «Hperel Lupani 
ÎL  A i .  Paroşeni 
»2. Minerul Uricani
13. NKramoirfa Făgăraş
14. Petrofol Tfcîeni
15. Minerul Certej
16. Mine-Răî Bovtnari
17. Constructorul Craiova
18. Petrolul Drăgăşani
19. Metalurgistul Sadu
20. Unfiea Alexandria

CLASAMENTUL

Unirea Alexandria — Pet 
Drăgăşani 1—3; Vega De 
va — Min. Certe] 3—( 
Min. Lupeni — Metalur. 
Sadu 5—b; Parângul Lo 
nea — Şoimii Sibiu 1—( 
Petr. Ţicieni —  Drobet 

S. 3—1.

’S ' 6  «fi- 23 77
4 11 TjP- 36 73 
3 12 73— 40 69 
t  I*  7 6 -  64 61 
2  16 8 0 -  51 59 
2 16 56— 54 59 
3 M 4 6 -  57 57 
Os SjB # -  57 57
2 12 60— 48 56 
1 18 66— 51 55
1 18 43— 59 55
3 17 71— 54 54 
3 17 56— 54 54 
3 17 56— 64 54
2 18 53— 54 53
2 18 52— 67 53
5 17 47— S2 50 
â  19 8 6 -  64 48
3 24 2 6 -  76 33
4 32 18—109 7

27 fitai
l  dolar SUA 
1 marcă germană “

100 ren i Japonezi
1 liră sterlină v “
1 franc eleveţian .  •
1 franc francez V 4

100 lire italiene -
■Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 

: României. ,  r

— 2946 Ier
— 1911 lei
— 2761 lei
— 4459 lei
— 2328 lei
— 565 lei
— 189 lei

(Urmare din pag. 1)

dl. Nicolae Horvath, din 
Bucureşti, a intrat în 
sala de şedinţă având 
intenţia declarată de a 
schimba actuala condu
cere. Mai m ult chiar, :1a 
şedinţă dl. Horvath i-a > 
Invitat şl .Rg cei care a r 
fî urm at să ocupe foto
liile manageriale. Este 
vorba de AL Dan Faur, 
administrator la „Quasar"
S.A. şi un anume domn 
Florin Gedrgescu. Lipsa 
de diplomaţie a acestui 
gest a  încins spiritele, 
tulburându-i în special pe 
managera! Goţiu (dna 
m anager Vintilă avea 
deja depusă demisia) şi 
pe angajatele firmei. 
„Modul fii care s-a în 
cercat demiterea mea

din funcţie, ne spune dl. 
Goţiu, nu respectă In 
nici un feL. procedura 
prevăzută pentru aceasta. 
N-am fost avertizat nici 
măcar verbal, ca s ă . n u  
mai vorbim de preaviz", 
A urm at un moment u- 
miţitor pentru cei doi 
candidaţi la manageriat, 
dnii Faur şi Georgescu, 
fiind- invitaţi să p âră , 
sească sala de şedinţă. 
Apoi aşteptarea stoică 
ulterioară, din secretaria
tu l firmei, a fost înveni
nată de replicile acide 
ale unora dintre salaria
tele „Ulpiei". Reprezen
tantul ¥ dl. Nicolae 
Korvatfi, şi-a • motivat 
intenţia de a demite con
ducerea actuală a  socie
tăţii având în  vedere sla
bele rezultate economice

nu
si-
în-
se
se

realizate până acum : 
„Firma se află intr-o 
situaţie financiară dra
matică. Pierderile s e 'r i 
dică la cca. 60 de mili
oane de lei şl cred că 
actuala conducere 
mai poate coBtrola 
tuaţia". Murphy ne 
vaţă că nimic nu  
face pentru ceea Ce 
zice câ se face. Această 
acţiune promptă a  
F.P.S., pertinentă la  p ri
ma vedere, este destul 
de stridentă pentru a  
putea trezi suspiciuni, in 
condiţiile in care demi
terile managerilor de 
<^tre F.PS. penţru ne- 
indeplinirea criteriilor de 
performanţă sunt păsări 
extrem  de ta re  fit n°l* 
Părerea dnel Popescu 
c a ri coincide cu a manage

rului Goţiu este alta. „A- 
ceastă tentativă de schhn-' 
bare a conducerii nu ur
măreşte decât continua-' 
rea divizării magazinului 
„Ulpia“. Salariatele au 
încredere fii actuahil ma
nager in ceea ce priveşte 
dorinţa acestuîg de ‘ »  
păstra in t^ rita tea  cwn- 

, plexului «unertfial ş l de 
a  face fuziunea cu fir
ma de la  subsol. Presi
unea acestora şi ţbvăiala 
dlui Horvath i-aa permis 
actualei conduceri s i  
rămână fit funcţie. Dacă 
această tentativă de de
mitere a  fost reală saa 
doar o punere fit scenă 
pentru sensibilizarea ma
nagerilor la  anumite ten
dinţe vota afla numai 
urm ărind evenimentele 
viitoare. Cel mai fe zb i*

tut punct al şedinţei 
A.G.A. a fost cel ai ni* 
zionării. După îndelungi 
şi ferme stăruinţe, A .G A  
a fost de acxwd cu m o - ' 
tivaţiile în  baza cărora 
s-a sotieitat fuzionarea 
şi ş i-a  d a t acordul ini
ţierii demersurilor ne* 
cesare pentru a  realiza 

-fuziunea. In  âcest sen® ’ 
se va întocmi o documen
taţie care va fi trimisă 
F.PJS. şl F P P . pentru 
obţinerea mandatelor in 
baza cărora fuziunea se 
poate face. Fapt Intrând 
deja In Zona anecdoticu
lu i  aceeaşi şedinţă A.GA, 
a hotărât diminuarea ca
pitalului social a! „UI- 
plel" proporţional cu bel 
transferat celor şapte so
cietăţi comerciale rezul
tate priit divizarea Ur

mei. Printre acestea figur1 2 3 4 
şi S.G. Gomalimentara
S.A., din subsolul ma
gazinului. Există clar 
două curente antagonice 
şi în funcţie de cel care 
va domina „Ulpia“ se va 
îndrepta spre un stătut 
de veritabil magazin u- 
niversal, în  care clientul 
va putea ctBnpşra de fit 
mezeluri şi elastic până 
la  piese de mobiHer şl 
căzi de baie, trecând pe 
lângă raioane de cosme
tică, electronică , sau ori
ce altceva,. o ri statutul 
de bazar va invipge de
finitiv, clientul intrând 
in tr-un  teritoriu al 
Kitscb-ului, putând alege 
cel mult etajul de unde 
•ft-şi cofimere m  i& w m , 
o maşină de spălat sau 
un c&mat.

•«a».

■ a
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DIN

Candidatul nostru -la funcţia de primar 
ai municipiului Hunedoara

Domnul doctor inginer 
£  CONSTANTIN CATRINO- 

IU, fiu de gospodari, cres
cut in spiritul muncii şi 
al exigenţei, a absolvit 
facultatea de metalurgie 
tn  anul 1956. După un 
stagitî de trei ani la Pe
troşani, din anul 1959 
şi-a desfăşurat întreaga 
actrvRate la Hunedoara, 
formându-se pe plan u- 
man şi profesional în ca
drul marelui combinat si
derurgic, unde timp de 

«peste 30 de ani a deţi
nut mai multe funcţii de 
conducere, între care şi 
pe cea de director al o- 
ţelăriilor.

In anul 1978 a susţi
nut doctoratul in ' dome
niul oţelurilor „cu limi
tă în a lţi  de curgere, des
tinate arm ării betoanblor, 
ulterior fiind autor* aţ 

îj  unei cărţi de specialitate, 
*« a publicat patru îndru-

I

marc tehnice . de profil şi 
un important număr 
de articole.

Fiind un bun cuhoscă- 
tor al limbii franceze» 
a  fost trimis cu bursă 
OND in F ranţa şi îft 
Belgia, Ia specializare, 
participând şi la nume
roase foruri internaţio
nale şi întîlniri pentru 
contracte- economice în 
Germania, Polonia, Tur
cia, Pakistan, Israel, Iu
goslavia;:"',

In decursul anilor, mai. 
multe generaţii' de stu
denţi de la institutele de 
învăţăm ânt superior, dă 
la Petroşani şi Hunedoa
ra l-au apreciat ca spe
cialist şi cadru didactic.

Este recunoscut pentru 
calităţile sale de condu
cător exigent, dar obiec
tiv, pentru spiritul de 
ordine şi corectitudine pe 
care l-a impus Ui per
manenţă, din convingerea 
că tocmai aceste coropo* 
nente ale personalităţii 
umane «unt expresia se
riozităţii şi responsabili
tăţii, numai astfel putân- 
du-se atinge obiectivele 
propuse.

Mesajul său adresat 
electoratului hunedorean 
este pătruns de Ideed că 
orice funcţie încredinţa
tă  trebuie să fie nu nu
m ai o recunoaştere a  u- 
nor calităţi, ci mai. ales 
o învestitură de încre
dere în  capacitatea de a

izbândi, de a îndeplini 
, obiectivele propuse, de 

a satisface interesele co
lective.

Adept al principiilor şl 
. programului Partidului W- 

manist din România, este 
convins că trebuie acţio
nat CU hotărâre pentru 
Valorificarea tuturor re
surselor umane, materia
le şi sociale ale zonei, 
In scopul eliminării de
clinului pe plan economie 
şi 'Social al municipiului 
Hunedoara, asigurarea . lo
curilor de muncă pentru 
forţa de muncă existen
t ă  precum şi pentru ge
neraţiile următoare. ■» 

Caracterizat prin mo
nism industrial, în care 
siderurgia polarizează În
treaga viaţă: economică 
şi socială, municipiul Hu- 
nedoara constituie un 
model de perenitate in  
cultivarea tradiţiilor mile 
nare In prelucrarea fieru
lui, dar în acelaşi timp, da
torită ăcestei preponderen
ţe, nu este pregătit să facă 
fa ţă  necesităţii obiective 
de a  redistribui forţa de 
muncă în  alte sectoare, 
fn funcţie-'de cerinţele 
economiei, de legile aspre 
aie economiei de piaţă.

Tocmai de aceea, con- 
sideiâ că este necesar să 
fie dezvoltate activităţi 
colaterale, cafe să  ab
soarbă personalul dispo- 
nibilîzat, sâ fie amplu

sprijinite unităţile dftti 
industria uşoară existen
te, să se valorifice în  mod 
raţional resursele zonei, 
IncUrajându-se iniţiativa 
particulară în  dezvolta
rea industriei mici, in 
extinderea turismului, 
precuin şi în alte dome
nii, care trebuie să con
stituie obiectul unui pro
gram special al adminis
traţiei locale.

Vor trebui redate fo
losinţei zecile de blocuri 
de locuinţe abandonate, 
fiind de asemenea nece
sară o vastă acţiune de 
înlocuire a reţelei de ter- £ 
moficare, asupra căreia, 
anii şi-au pus amprenta, 
mulţi locuitori neputând 
beneficia în ultimii ani 
de O încălzire corespun
zătoare a locuinţelor. Bu
getul primăriei va tre
bui să susţină amenaja
rea unor centrale termi
ce de cartier, pentru  a- 
ducerea confortului în 
locuinţe.

Candidatul 'Partidului 
Umanist cortsideră că tre 
buie acţionat pentru e- 
liminarea aspectelor dă. 
corupţie, abuz şi birocra
ţie, care macină nervii 
şi îngreunează viaţa, că 
primarul trebuie să fie 
în slujba municipiului a- 
lăturî de Întregul aparat 
al primăriei, prezenţa 
permanentă în cartiere şi 
pieţe, în locurile fierbinţi 
ale vieţii cotidiene.

Candidatul nostru la funcţia de primar
al oraşului Călan

i

Domnul inginer EUGEN 
STQICOI, în vârstă de  
41. de ani, este originar 

; din Călan. A  absolvit 
Institutul Politehnic din 
Bucureşti. După o stagia- 
tură de doi ani Ia Insti
tutul de proiectări 
metalurgice din Capita
lă, a  revenit în oraşul 
natal, punându-şi price
perea şi dorinţa de afir
m are în slujba Combi
natului metalurgic din lo
calitate, fiind repartizat 
în decursul anilor în 
principalele sectoare de 
activitate, unde a înde
plinit funcţii de condu
cere,- cea mai m are pe

rioadă în. cadrul Uzinei 
cocso-ehimice, ca director-' 
de uzină.

îm brăţişând doctrina 
Partidului Umanist din 
România, care situează 
în centrul activităţii eco
nomice, politice şi socia
le omul, cu personalita
tea sa complexă, cu idea
lurile, visele, dar şi cu 
amărăciunea neîmpliniri- 
lor sale, esţe conştient 
că a  accepta să candidezi 
pentru funcţia de prim ar 
al acestui centru indus
trial presupune o mare 
responsabilitate şi o con
siderabilă doză de curaj, 
aceasta cu atât mai mult 
cu cât consideră că re 
naşterea oraşului Călan 
se poate face numai prin 
înţelepciune, angajamen
te îndeplinite, Ia bâza 
cărora trebuie să s te i 
CINSTEA, COMPETEN
ŢA şi CHIBZUINŢĂ.

Dacă aceste principii 
vor caracteriza activita
tea primăriei, se va pu
tea instaura climatul de 
ordine necesar şi elimi
narea blocajului edilitar 
actual, cu ngvpl imense, 
şl resurse extrem de re
duse, dezechilibrul care

a făcut posibilă instau
rarea delăsării.

Este hotărât ca, dacă 
va fi ales ca primar, să 
urmărească In prim ul 
rând soluţionarea promi
siunilor uitate de cei ce 
îşi încheie mandatul, 

întrucât in oraşul Că-

buie încurajată activitatea 
întreprinzătorilor # parti
culari în cât mai* multe 
domenii, folosirea resur
selor locale existente şl 
nevalorificate până acum, 
considerând în acelaşi 
timp dă atât primăria, 
cât şi combinatul poţ co

lan ponderea economică labora pentru aducerea 
. . . . .  '  ■ '■n o n  localităţilor rurale la ni

vel apropiat de al ora
şului, din punct de vede
re edilitar.

Este adeptul deplinei 
transparenţe în activita
tea primăriei, precum şi 
al stabilirii priorităţilor, 
astfel încât să fie sa
tisfăcute toate categoriile 
sociale, să fie sensibil 
îmbunătăţită calitatea ser
viciilor publice.

Alături de cele câte
va consideraţiuni de mai 
sus, sublinierea necesi
tăţii respectării princi
piilor umaniste de O- 
NOARE, VALOARE şi 
DECENŢA constituie o 
sinteză a programului său 
realist, caracteristic unui 
prim ar UMANIST.

o deţine S.C. „SIDER- 
MET", acest lucru deter
minând implicaţii majo
re în viaţa zonei, consi
deră că numai printn-o 
colaborare temeinică în
tre primărie şi combinat, 
colaborare pe care este 
hotărât să o consolideze, 
se poâte schimba aspec
tul edilitar al oraşului, 
se pot crea noi locuri 
de muncă, se poate asi
gura transportul gratuit 
al salariaţilor Ia şi de Ia 
locul de muncă, se pot 
împleti eforturile mate
riale pentru îmbunătă
ţirea asistenţei medicale 
şl a Serviciilor publice 
în  general.

Este adeptul principiu
lui potrivit căruia tre-

P U B L IC IT A T E  ELECTO RALĂ

Mulţi dintre dvs mă cunosc; totuşi daţi-mi voie 
să mă prezint:

Mă numesc BOCA V1BGIL, am 52 de ani. Am 
absolvit Institutul Politehnic Braşov, in anul 1968; 
Am lucrat în producţie 10 ani, apoi doi ani la pu
nerea în funcţiune a două obiective noi de investi
ţii. Am continuat să lucrez 12 ani in proiectarea 
instalaţiilor de desprăfuire şi condiţionare a  aeru
lui, iar de patru ani lucrez în administraţia loca
lă, ca viceprimar a l municipiului Deva.

• Sunt căsătorit, soţia este profesoară de biolo
gie.

Am o fiică de 26 de ani, care urmează doctora-

Candidatul la funcţia
primar

al municipiului Deva 
din partea 

Partidului Alianţei 
Civice

se prezintă
— — I——  i » —m i «MII — mjmtmmM a i

tul in farmacie.
Stimaţi locuitori ai D evei! Eu pot să fiu primar, 

pentru că problemele mele şi ale familiei mele sunt 
rezolvate.

Eu ştiu să lucrez ca primar, având o experien
ţă  de 24 de ani in producţie, investiţii, proiectare 
şi de patru  ani în  administraţia locală.

Supt un om priceput şi harnic şi pot lucra pen
tru  dumneavoastră.

Pun în prim-plan omul, cu sănătatea şi bună
starea lui, şi lupt cu energia mea pentru a le rea
liza. . .
• Am în vedgfe viitorul, prin tinereţul nostru, 
care trebuie să-l asigure, şi ştiu ce trebuie făcut 
pentru aceasta.

Cred, stimaţi concetăţeni, că trebuie ales omul 
în primul rând si apoi formaţiunea politică, în a- 
ceste alegeri locale. -

Chibzuiţi bine şi apoi v o ta ţi! Dumneavoastră 
aveţi această putere şi, ca atare, exercitaţi-o cţnh 
este mai b ine .. ■ - ' '

, Dacă o faceţi corect, primarul, Ia fel ca şi con
silierii, poate fi ales /iin  primul Scrutin.

Gândiţi-vă că’ putem economisi timp şi bani da
că nu mai este necesar un alt scrutin. Timpul şi 
banii sunt ai noştri. „ -
Y  Stimaţi locuitori ai D evei! Prezentaţi-vă la  vot 
şl vă rog să fiţi atenţi, votând pe mâna cui Ve|f 
da destinul acestui oraş.

Eu ştiu ce este de făcut acum, pe perioada 
mandatului şi în perspectivă, fn toate domeniile.

Tot eeea ce cuprinde programul meu are ca 
scop creşterea calităţii vieţii locuitorilor acestui 
municipiu -şi ridicarea Iui Ia standardele europene.

Ga viceprimar, am făcut destul şi bine, ca pri
mar, împreună cu echipa mea şi cu dvs alături, o 
să facem şi mai mult şi foarte bine.

PUBLICITATE ELECTORALĂ

» • • • • • •  m m m

•  „LUCEAFĂRUL** 
VULCAN: Obsesia (24— 
27); Orele disperării 
(28—30);

•  „DACIA** HAŢEG : 
DEVA: Atât de aproape de cer

Toy Story (24—27); Le- (24—26); Frumoasă şi răz- 
gături riscante (28—30); bunătoare (27—29);

•  „FLACARA** HUNE-» •  „MODERN** HUNE
DOARA : Valul ucigaş DOARA: Ace VfntUra 
(24—30); Un nebun în Africa (24—

•  „PARÂNGUL" PE- 26);
TROŞANI: Judecătorul „CASA DE CULTU-
(247 2!2i jîîfacţie expI°* RA“ CALAN: Asasini

(24—26);

i  t i 8 t t

zivă (28—30);
•  „CULTURAL** l u - 

, P E N I: M ortal Kombat 
(24—27); Toy Story (28—
30);

•  „ZARAND" BRAD ;
Jade, Obsesia perieuioa- 
să (24—27); Casino (28— CÂNI: Inimă neînfricată
30); A ' (24—26);

„PATRIA** ORAŞ- «  „MINERUL** GURA- 
TIE : „ Minţi periculoase BARZA": Lumea apelor

^  (24—26). ■■

„MUREŞUL" SIMB
RIA : Monstrul (24—26); 
' «  „LUMINA” ILIA : 
Desperado (24—26):

•  „RETEZAT** URI-

w w  *-»vv»*^»-»r>rwvsn<vv»NV^»vv»vArdVwvvvvvvvvvvvvv ^ r t^ l̂ »*^|*irwvy»rryyyyy'«"»*yyv\fir r \r«r«-rf-i«ofy-^^ ' .# v  •  O •  o  •  •  •  •. v  •  v  •  • • • • * •  •  m m v i  V f v J
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„UN EORI, INTR-O SIMPLĂ EXPRE- î  
SIE VERBALĂ DESCOPERI UN ÎNTREGI 
SISTEM DE GĂNDIRE“ |

MIRCEA ELIADE I

I•  Un imperativ cate- 
goric de ordin logici 

fulul»

Aforismele constituie- săvârşită a  determinismu- j 
dovada cea mai preţioasă lui ca principiu un iv er-l 
şi convingătoare a corn- sal aparţine lui O rtegal 
petenţei şi a valorii for- y . Gasset: „Tot un iver-l 
melor laconice de expri- sul colaborează la naşte-1 
mare. b a r  şi în afară de rea unui firicel de iarbă“. l  
aforismele consacrate, în
tâlnim succinte expresii 
verbale cu forţă de desco
perire a  unui sistem de este meritul filosofului 
gândire, după , Mircea Mircea FlOrian, el pro-1 
Eliade, de .sintetizare a punând: „Liber e fiecare! 
unor ippţezd, teorii, con- a nu gândi şi a nu cu- l  
cepţii şi tematici tratate noaste; dar, dacă s#a ho -! 
obişnuit în volume. Câ- târât a''gândi, el treb u ie | 
teva, din nenumăratele să respecte sjstemul lo-« 
exemple posibile, vor fi gicului!“ |
edificatoare in principiu. ■

•  Condamnarea v io -| 
•  Cea mai laconică ex- lenţei este concepută î n |  

primare privind DREP- cei mai duri termeni d e | 
TATEA, ca principiu o Victimă a ei, de isto- I

i Gânduri mari în !
I
I miei

i
I
i
i
I
i
i
I

mondial şi universal, a- ritu l Nicolae Iorga, a s t - | 
parţine antropologului A- fel: „Nici o limbă ome-1 
lexander Alland, jr., sub nească nu cuprinde a - |
forma: „Totul tuturor!" tâtea blesteme cât a r i
Mai explicit, ţinând cont trebui să acopere în isto-1 
de original: „AII things rie numele oamenilor* 
to all men!“ rezultă: De care au deschis beţia! 
toate bunurile Pământu- sanguinilor”. /  *■ ■
Iui să se bucure toţi oa- j
menii! - •  Democraţiile con tem- !

porane pot lua în cortsi-: 1 
4*  O viziune de ansam- ,d,erare . cu m ult folos, !  

btu asupra istoriei uni- avertismentul lui BOssuet:| 
versate este meritul lui „Unde toată lumea e stă-» 
Petros' Haris: „Lumea a pân, toată lumea e sclav” .!  
fost "împărţită în lucruri ■
utile şi lucruri de pri- •  După o epocă de o-1 
sos”.. magiere excesivă, tot mai IUn amănunt, din par- mult sporeşte spiritul cri- 
tea aceluiaşi, proiectează tic de condamnare a re _ | 
o imagine nouă asupra voluţiilor, ilustrat de so -l 
istoriei antice, atenţionând ciolosul Ludwig Stein l a i  
că: „La Maraton, au avut începutul secolului X X ,I 
cinstea de a lupta şi prin sentinţa: „Revolu-1 
sclavi”. Dacă e adevărat, ţiile sunt bolile copilăriei» 
sclavagismul elen a ' fost statelor”. - I

Secolul XX, din n e -J
altfel de cum l-am cu
noscut noi.

- '  fericire, a actualizat Şl*
profeţie istorică şi# confirmat dictonul ? l u i |  

o -stigmatizare a tiraniei Tacit: „Rare sunt tim -.  
comuniste sunt cuprinse purile fericite când poţi |  
în" următoarea viziune a simţi ce vrei şi poţi spune » 
lui Albert Camus: „Dar ceea ce simţi”. (S e -p a re | 
soseşte întotdeauna un că omenirea cultivă in- ■  
ceas în istorie când t cel conştient tirania). «■

care îndrăzneşte să spu- , < I
nă că doi şi cu doi fac •  Un postulat de doc- |  
patru este pedepsit cu trină politică, de nelipsit» 
moartea”. Milioane de şi de respectat de oricine a 
oameni au murit în a- face politică şi mai a leşi'1 
ceste condiţii, în fostele deţine responsabilitate gu -l 
state comuniste. vernamentală, este o - l

pera celebrului savant»
•  Maximum de exigenţă Alfred North Whitehead,!

critică, pe cât de nece- care a reuşit să redea e -J  
sară pe-atât de neglijată, ehilibrul acţiunilor m e-i 
este realizat de I.ichten- nite transformărilor po -l 
berg în ■ termenii: „Din litice, prin două axiom ei 
când în când se impune ce se impun ca norm e:! 
să verificăm şi dacă doi 1. „Schimbarea- singură J 
ori doi este patru”. fără conservare este o»

trecere de la nimic sp re j
•  Rene Maheu, fost nimic”. 2. „Conservarea» 

director UNESCO, pro- singură fără schimbare n u | 
pune un nou şi suprem conservă nimic”. Se co n - | 

ideal umanist şi imperativ damnă în aceeaşi măsură |  
al democraţiei qonside- atât revoluţionările r a - |

„Fiecare indi- dicale, cât şi tradiţiileIrând că: 
vid este o statuie de ne
înlocuit a Omului”.

dogmatice.

•  Laşitatea cetăţenească I
•  Marele economist N. este ilustru redată de"

Georgescu-Roegen redă Jules Renard, condam-1 
luminii un mare adevăr nându-ne că: „Tăcem pen- J 
culturologic: „Es'.e neîn tru  cauze importante şi I  
doielnic că fiecaue tra- nu acţionăm decât pentru î  
diţie are o minunată lo- cele mărunte”. (Va urma) I  
gică interioară”. * - V |

•  Expresia cea mâi de- VICTOR ISAC |

I
I
I

Cosmos
•  Primul satelit lartifi- 

cial al Pământului „Sput-- 
nik — I” (83,6 kg) a  fost 
lansat în Cosmos de către 
savanţii şi inginerii so
vietici, la data de 4 oc
tombrie 1957, această dată 
constituind începutul e- 
rei cosmice.

•  Prima fiinţă vie, că
ţeluşa Laika, a fost lan
sată în Cosmos la bordul 
primului satelit de studii 
biologice, la data de 3 
noiembrie 1957, cu („Sput
nic — 11“ (508,3 kg.). -In  
felul acesta a fost stabilit 
că „Cosmosul nu ucide”.

•  Primele semnalări ale 
centurilor de radiaţii van 
Allen în jurul Pământu
lui au  fost semnalate' la  
1 februarie şi 26 martie 
1958, de sateliţii americani 
„Explorer I” (13,9 kg) şi 
„Explorer III” (28,4 kg.).

•  Primele fotografii ale 
feţei ascunse a Lunii ;au 
fost luate la data de 7 
octombrie 1959, de către 
staţia automată interpla
netară lansată de fosta 
U.R.S.S.

•  Primul satelit meteo
rologic — „Tiros — 1“ a 
fost lansat la data de 1 
aprilie 1960 de S.U.A. şi 
a" fost plasat pe o orbită 
în jurul Pământului. ' T 
; • ţă r a n u l  astronaut din 

lume lansat în Cosmos a 
fost Iuri Gagarin, în ziua 
de 12 aprilie. 1961, având 
o durată de zbor de 1 
oră, 48 de minute, cu astro
nava „Vostok — 1”.

îngrăşămintele naturale
de origine vegetală, ani” 
mală sau minerală 'sunt 
folositoare atâ t solului cât 
şi plantelor de grădină, 
îngrăşămintele chimice fo
losite raţional sunt folo
sitoare plantelor, dar, pe 
termen lung, distrug să
nătatea şi productivitatea 
soiului. ■ "V

Cultura unor specii de 
leguminoase, capabile- să 
fixeze azotul * atmosferic, 
cunoscute ca îngrăşăminte 
verzi, pot-contribui Ia spo
rirea conţinutului de hu
mus în sol. Dintre aceste 
plante se remarcă: spar- 
cela, trifoiul mărunt, mă
zărichea, trifoiul roşu, lu- 
pinul galben sau albastru 
ş.a. •

Principalul îngrăşământ 
natural de origine animală 
este gunoiul de grajd 
care conţine, în' afară de 
substanţă organică, aiot 
(N),' fosfor (P), potasiu 
(K) şi calciu (Ca). Gunoiul 
de bovine şi ovine este 
superior celui de cabaline 
şi porcine. Cel mai va
loros este cel de păsări, 
care conţine de 2—3. ori 
mai multe din elementele 
arătate mai sus şi care 
poate fi administrat în 
compost sau în stare li
chidă. Gunoiul proaspăt 
îşi măreşte valoarea de 
1—2 ori cu cât este mai 
fermentat (3—12 luni). 
Gunoiul de grajd proaspăt 
se încorporează toamna la 
10—15 cm adâncime în 
cantitate de cca 10 kg/mp, 
iar dacă este semidescom. 
pus j<3—4*luni) cca 7 kg/ 
mp. Dacă este descompus

•  „Statuia Libertăţii 
de la intrarea în  portul 
New* ybrk, s i cărei nu
me complet este „Liber
tatea Luminând Lumea”, 
a fost opera sculptorului 
Frederike-Anguste Ş ert- 
holdi (1824—1904)..

Este de menţionat - că 
pentru construirea aces
tui gigant aii fost folosite 
300 de foi de aramă cio
cănită de 2,5 mm, cântă
rind 80 de tone, i a r 'a r 
m ătură interioara care 
cântăreşte -100 de tone. 
a fost făcută de celebrul 
inginer Gustave Eifel.

Statuia, după ce a fost 
construită la Paris în 
anu l 1884, a fost dăruită 
Statelor Unite ale Aroe- 
ric ii în  anul ,1886.

Pentru a vă imagina 
dimensiunea acestei ca-

ca...
podopere, un amănunt: 
în diadema de pe frun
tea statuii, diademă a- 
vând aspectul unui bal
conaş, ‘pot încăpea deo
dată . 30 de persoane...

•  Anul care marchează 
primele contacte de Cul
tură dintre .ţara noastră 
şi •Statele Unite ale A- 
mericii este anul 1839.

•  Filmele de animaţie, 
având ca erou pe m ari
narul Popey, au fost i- 
niţial 'create ca reclame 
comerciale ale unei în
treprinderi americane" de 
conserve, care printre al
tele vindea şi... spanac.

•  Motivul pentru care 
a tâ t x marinarii englezi, 
cât s i cei francezi, poartă

cravate negre este faptul 
că primii to poartă ca 
un semn de doliu etern 
în amintireâ marelui a- 
miral Nelson, ucis In bă
tălia de la Trafalgar, In 
timp ce francezii simboli
zează prin acest detaliu 
vestimentar dezastrul- flo
tei^ lor imperiale din 
cursul aceleiaşi bătălii...

•  Cei care a realizat 
pentru prima oară proto
tipul unui automobil — 

Maşina care .se mişcă sin
gură — se numea Josepji 
Gugnot (1,̂ 25—1804) ingi
ner, originar din Lo- 
rena, stabilit la Paris. 
A prezentat prototipul 
automobilului său, care 
se putea deplasa cu o 
viteză de  3—5 km pe 
oră, în anul 1769.
Grupaj de ILIE LEAIIU

Inteligenta spune că furnica munceşte ; 
Iubirea spune că suferă.
Inteligenţa spune că floarea s_a deschis; 
Iubirea spune că e frumoasă şi va muri. 
Inteligenţa spune că piatra este fără grai; 
Iubirea spune că îi e teamă să vorbească. 
Inteligenţa spune că astrul ascunde-, alţi 
: .y;V- aştri; ■
Iubirea spune că e singur în gloria Tui 

/ . . Nesfârşită.
Inteligenţa spune că râul curge;
Iubirea spune că râul trece ş l  că e trist. 
Inteligenţa spune că ea este o lumină;

Iubirea spune că ea acceptă să fie oarbă. 
Inteligenţa spune că ziua urmează nopţii; 
Iubirea spune că ziua şi noaptea sunt una

şi-aceeaşi.
Inteligenţa spune că trebuie să înţelegi; 

• Iubirea spune că nu e bine să-ţi pui atâtea 
- " * - întrebări

Iiîteligenţa spune că pasărea zboară; 
Iubirea spune că pasărea este un zeu# . 
Inteligenţa spune Că iubirea o stânjeneşte; 
Iubirea spune că invidiază, inteligenţa”.

ALAIN IIOSQUET
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(6—12 luni) sau mraniţă 
— gunoi humificat — se 
încorporează primăvara, cu 
sapa, în cantitate de 2—4 
kg/mp.

Dintre îngrăşămintele 
naturale de origine vege
tală şi animală cel mai 
important este compostul 
de origine mixtă. Preconi- 
postarea şi compostarea se 
face în silozuri sau prisme.

Lucrări de protecţie a 
solului. Prin aceste lu
crări se urmăreşte prote
jarea structurii şi a micro
organismelor din sol. în 
acest scop este necesar să 
se evite sau să şe reducă in
tervenţiile brutale asupra 
solului: tasarea acestuia 
eu > tractoare, inVerspreâ 
straturilor-ş.a. Prin întoar
cerea straturilor cu caz-

•  • « • • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

• • • • • • • • » * • • • •
respectând anumite re
guli. O metodă simplă de 
compostare este cea de 
suprafaţă,' la rece, când 
dispunem de gunoi ' de 
grajd proaspăt şi' cantităţi 
mari de frunze. Compostul 
se foloseşte în cantitate de 
6—12 kg /m p/dn  atât in  
stare semidescompusă, pen
tru  ' plantele, mari consu
matoare de hrană (legume, 
cartof ş.a.), precum şi în 
stare descompusă pentru 
specile mai puţin consu
matoare de hrană (fasolea, 
salata, mazărea, ceapa, 
morcovul ş.a.). Compostul 
descompus se împrăştie pe 
sol" intr-un strat de 1—3* 
cm şi se încorporează cu 

* sapa cu ocazia .praşilelor.
Dintre îngrăşămintele 

naturale — minerale men
ţionăm ca importantă ce
nuşa de lemn care conţine 
mari cantităţi de fosfor, 
potasiu şi calciu şl care 
se administrează prin îm- 
prăştiere.

• • • • • • • • • • • • • • o
maua, vieţuitoarele aerobe 
ce-şi desfăşoară activita
tea la suprafaţă ajung 
în condiţii anaerobe, ne
prielnice, jar humusul de 
adâncime, total ■ minerali
zat, favorabil absorbţiei 
rădăcinilor plantelor, a- 
junge la suprafaţă în de
trimentul dezvoltării plan
telor. Până la crearea u- 
nor soluri ameliorate, co- 
responzătoare unui grădină- 

. rit biologic, modern, nu 

. se poate renunţa Ia plug 
şi cazma. în  cazul unor 
soluri de grădină „ uşoare 
şi îmbunătăţite, pământul 
trebuie lucrat prin trans- 
locarea brazdelor tăiate cu 
cazmaua, înspre înainte, 
pe o distanţă de 20—30 
cm, fără să to întoarcem, 
iar îngrăşăminteto natu
rale (gunoiul de' grajd sau 
compostul) se introduc în
tre  două şiruri de brazde 
(nu sub brazde). în  cazul 
încorporării îngrăşămin
telor yerzi sau organice,

Anul VIII •  Nr. 1642
zam

toamna, întoarcerea de 
strat s-ar putea face la o 
adâncime de cel mult 15 
cm. Pentru lucrările de 
protecţie a solului se folo
sesc uneltele cunoscute 
(casmaiia, grebla, săpăliga), 
predam şi altele utilizate în 
ţările unde se practică 
un grădinărit modern (sapa 
pentru scormonit Şi sapa 
de împins şi tras, furca 
simplă sau dublă de afâ- 
nat adânc şi diferite ghea
re).

O altQ lucrare de pro
iecţie a solului este t»ul- 
cirea, reprezentată de li
tiera grădinii. Cele mai 
obişnuite materiale pen
tru mulcire sunt: frunze, 
paie, pleavă, rumeguş, li
tieră de pădure, compost 
sau gunoi semifermentat. 
Mulcirea începe primăvara, 
după răsărirea culturilor ̂ 
şi se continuă toată vara. 
Stratul de .muici va avea 
grosimea de 5—10 cm. îna
inte de mulcire solul se 
prăşeşte şi, dacă este ca
zul, se udă. Materialele 
folosite, uscate, se stropesc 
de mai multe ori în de- 
cursiil verii cu plămădeală 
de urzică sau> cu dejecţii 
de animale pentru a asi
gura hrana bacteriilor ni- 
trificatoare care le des
compun.

Lucrările de protecţia 
solului arătate izvorăsc din 
înţelepciunea naturii. Se 
ştie că solul pădurilor în 
care nu se foloseşte nici 
plugul nici cazmaua este 
deosebit de fertil. '

Ing. TftAIAN IACOB,
- ^  Orăştie

:
Sâmbătă. 25 — Duminică, 26 mai 1996
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REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „Drumuri sunt o mie, adevăr - doar

DIN „SECRETELE * ALBINELOR
Intr-un stup cu 10 ra- de cavităţi pentru miros.

j  DIN ÎNŢELEPCIUNEA CHINEZA I
I  -O  „Dacă bănuieşti omul, nu-I folosi; dacă-1 folo. ■

I seşti, jiu„l bănui". j I
O  „Mai bine să fii credul, decât neîncrezător". 5

I O  „Chiar dacă înjuri pe cineva, nu-i pomeni cu- I  
surul cel mai mare". ' ■ 5.

I O  „Cine.i mai aproape de templu râde de zei". I  
O  „Nu poţi fi pedepsit, dacă-1 faci pe cineva să ■

I moară de râs". I

( O  „Suspiciunea c cel mai rău lucru din toate".* 
O  „Nu poţi împiedica păsările tristeţii să-ţi zboa. |  

re -deasupra capului, dar le poţi împiedica să-şi facă 
I cuib în părul tău*.

I* O  „înţelept este acela care, păstrându.şi inocen
ţa, Iasă viu copilul din el".

O  „Casă de la tine tot ce se poate ierta".
O  „Binele şi răul sunt pe aceeaşi cale".
O  „Cum să cheltuieşti mai mult decât prim eşti?"

Selecţie de ILIE LEAHU

me pline, se găsesc apro
ximativ 100 000 de albi
ne, acestea cântărind îp 
jur de iO kg.

•  Albinele zboară spre 
cules cu o viteză de 60—70 
km/dră (scăpând astfel din 
vizorul radarului de câmp), 
însă la întoarcerea spre 
stup, după ce au „încăr
cat" nectarul, viteza lor 
se reduce sensibil, Ia nu
mai 20—25 km/oră.

•  Ştiţi cum se pot o- 
rienta albinele pe întuneric 
în stup ? E le. au nişte mis
terioase antene formate 
din circa 12 000 de peri
şori tactili, precum şi 5 000

•  Pe lângă albine, în 
tr-un stup puternic există' 
şi 400—500 trântori, pe 
când într-un stup slab se 
găsesc de 10 ori mai mulţi 
trântori. De unde şi con
cluzia că nu trântorii dau 
vigoarea şi puterea stu
pului.

•  Pentru a „fabrica" 
ceara, albina are 4 perechi 
de oglinzi cerifere, prin 
care secretă concomitent 
solzişorii de ceară. Pentru 
a obţine un kg de ceară, 
sunt necesari între 1'250 000 
şi 4 milioane de aseme
nea solzişori. (N.T.)

ODA ALIENARH 
Miroase-a tine în apartament 
Şi loafc-n juru-mi seamănă cu tine....
Presimt în inimă un falim ent
De nu te văd cel mai târziu poimâine.
Aud o muzică de Fercnc Liszt,
Şi „Adagio“-ul lui Albinoni mă ucide...
Nu ştiu precis : sunt vesel ori sunt trist. 
Sau, poate, sunt nebun — că aş tot râde. 
Privesc pe geam — e soare; sau e nor ?
Ce nebunie-n Univers se-ntâmplă ? 
E-apocalipsa, ori mi-e cel mai dor 

Din câte doruri am avut sub tâmplă ?
DUMITRU HURUBA

I

CLEPSIDRA

neva neintenţionat.
4. Un bărbat care ofe

ră locul unei doamne în-
Cele 7. definiţii ale no- tr;° Publică; .

tiunii de gentleman , rbat care mci<?‘ i
data nu loveşte o femeie >

1. Un bărbat care-şi fără motiv,
aminteşte totdeauna de 6. Un bărbat care se î
ziua de naştere a unei îmbracă în frac seara, î
femei, dar niciodată de chiar când ia masa sin- 2° 
vârsta ei. gur, în bucătărie. f

2. Un bărbat care nu ,7. Un bărbat care este £
deschide deloc gura în- produsul a şase "genera- > 
tr-o controversă. ţii de gentlemani sau a l !

3. Un bărbat care nicio- unei singure5 zile noro- 
dată nu jigneşte pe ci- coase la bursă. (I.E.)
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eşti bărbat, dă-mi şi mie 
un brici ca să mă a p ă r !

O  Doctorul se află Ia 
căpătâiul a doi bolnavi — 
şoţ ş i soţie.

După consultaţie, rudele 
îl întreabă p e . medic :

— Ei, cum e, doctore ?
— Mă tem, răspunde 

el, că în curând amândoi 
vor deveni văduvi...

0  Vorbesc doi scoţieni:
— Mary mi-a şpus că 

anul acesta mergeţi la ma
re. Nu e o cheltuială prea 
mare ?

— Deloc. Ne-a mai ră
mas de anUl trecut puţi
nă cremă pentru bronzat...

0  Dna Georgescu se 'în 
toarce de la băi. Soţul nu 
este acasă. Doar papaga- 
ihl care strigă din colivie:

— Intră, fată dragă !
Vom petrece o noapte mi
nunată.- Bătrânica mea e 
plecată la băi să-şi tra 
teze oasele...
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IUBIREA CA 
O AMĂGIRE

|  Ştiu, nu există dragos-

I te veşnică. Iubirea tre- " K
buie trăită numai la tim- tea aşa cum eu o văd E

I pul prezent. ^  prin ochii mei miopi, şi I
Nu trebuie să aştep- chiar dacă nu văd în de- ■

I tăm ca iubirea să dureze, părtare, mai .sper că v ă d i  
pentru că dorinţa _va de- în profunzime... ■ '

I  veni o amăgire. Ne dorim o dragoste | |

I* Să trăieşti clipa fără adevărată, o iubire ne-
să regreţi ceea ce a tre- bună-nebună, aşa cum ci- 
cut, fără să visezi ceva tim în romanele de du- 

I mai mult decât aL-— a- zină, aşa cum vedem în 
_ ceasta trebuie să fie de- filmele de dragoste a- 
I viza Timpului iubirii.'Dar merîcane. Cât de m ult ne

I oare ne putem mulţumi dorim o iubire şi când 
cu iubirea prezentă ? Am ea apare, ne e teamă,

I iubit un bărbat şi i-am punem reguli, întrebări, ■& 
dăruit toată dragostea, tot precauţii, suntem chiar pj

I sufletul şi trupul meu, nemulţumiţi. Sau iubirea ft|L 
dar el nu a ştiut să-mi mult aşteptată soseşte în -»

i preţuiască aceste .daruri... tr-un moment nepotrivit, E  
La un moment dat ere- când „nu ne putegi per- H

I deam că nu există dra- mite" să ne îndrăgostim, p  
goste adevărată. Iubirţg Adeyărata, marea dra- ■*
e doar o himeră după 
care alergăm şi nu o pu
tem prinde. A lergăm 'în 
tr-un cerc şi nu ne- a- 
tingem... Cineva te iu
beşte, tu mă iubeşti pe mare. intensitate, 
mine, eu iubesc un băr- iubiri cărora ne

Igoste nu vine doar o 
dată, nu este doar una 
in viaţă, ci- sunt toate I  
acele iubiri pe care le I  
putem trtH la cea mai I  

acele f  
aban- ■

I

bat care iubeşte pe alt- donăm şi le trăim  la tim- I 
cineva... pul prezent, fără remuş- ■

Iubirea ca o amăgire... cări pentru trecut, fără |  
sau e doar vina mea vise pentru viitor, fără i 
pentru că amestec prea expectanţe, atunci când I  
mult vis în realitate şi putem conjuga dragostea !  
vreau să transform şi la t Jhpul A FI • ACUM. |  
vreau să regăsesc realita- INA DELEANU *

0  Milionarul către me
dicul său :

— Am decis să nu vă 
mai plătesc. în  locul ono
rariului v-am trecut în 
testament. Sunteţi mulţu
mit ?

— Bineînţeles ! Am o 
singură . rugăminte : să-mi 
înapoiaţi puţin reţeta pen
tru o corecţie neînsemna
tă...

©  Lordul s-a certat cu 
lady. Supărat, se duce la 
clubul său. La ieşire îi 
zice valetului :

— Când ies, trânteşte 
uşa puternic...

© In timp ce bărbiereş
te un client, frizerul îl 
taie de câteva ori. Spre 
sfârşit, clientul îi spune :

— Ascultă meştere, dacă
W .V -V  .-..VWV-..-,-».

H A P P Y  — E N D

Talentul, munca, modul 
de expresie şi o fotoge
nie aparte Lau trasat 
drumul spre scenă şi, m ai 
târziu, spre film. Pe nu
mele său adevărat Ya- 
sur Danielovitch — Dem- 
ski, s-a născut la 9 de
cembrie 1916, în localita
tea Amsterdam — Statul 
New York, într-o fami
lie de emigranţi ruşi.

După o scurtă carieră 
teatrală, debutează cu 
filmul „The Strânge Lo- 
ve of Martha Ivers" 
(Strania iubire a lui M.I.) 
— 1946, în regia lui Le- 
vvis Milestone. Prima par- 
•te a filmografiei sale cu
prinde câteva pelicule de 
„serie neagră" precum şi 
o serie de western-uri :

O viaţa pe platoul 
de filmare

KIRK DOUGLAS

„Tichet to Tomahawk" 
(Securea de război) — 
1950, regia Andrew V. 
Mc laglen, „Aloug the 
Great Davide '(între via
ţă şi moarte), 1951, regia 
Raoul Walsh sau The 
last Train of Gun Hlll 
(Ultimul tren din Gun 
Hill) — 1959, regia John 
SturgesV

S-a impus şi . cu roluri 
dintr-un alt repertoriu,

cum sunt filmele „Ully- 
sses" (Ulise) — 1954, re
gia Mario Camerini sau 
„Lust for Live“ (Van 
Gogh) — 1965 .regia Vin- 
eente Minnelli. în  .perioa
da de sfârşit a deceniu
lui cinci, Kirk Douglas' 
deţine rolul titular în 
două superproducţii care 
au făcut furori în epo
că : „The Vikings" (Vi- 
chingii) — 1958, regia

Richard Fleischer şi 
„Spartacus", 1959, regia 

'S tanley Kubrick. Din 
bogata sa filmografie mai 
menţionăm drama psiho
logică „The Arrangement" 
(Aranjamentul) — 1969, 
regia Elia Kazan, filmul 
SF „Saturn 3", 1979, re
gia Stanley Doneu.

Şi-a mai adus contri
buţia la reuşita pelicu
lelor „First Victory" (Pri
ma victorie), 1964, regia 
Otto Preminger şi The 
Heroes of Teletnark (E- 
roii de la Telemark), 1965, 
regia Anthony Mann. A 
avut o creaţie de excep
ţie în filmul TV „Amos", 
i985, regia Richard Kra- 
mer.

ADRIAN CRUPENSCIII

i.V .V A V t f . V W .V W V W
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Venit incognoscibil pc uşa din dos — 
Sondajul pretenţiilor la modul interoga
tiv; 5) îmbrăcat festiv la sărbătoarea 
spiritului — Vectori de forţă pentru lipsă 
la cântar; 6) Probă peremptorie într-un 
proces pragmatic (mase.) — Simbolul cla
sic, al unei prietenii de circumstanţă; 7) 

v Tavă aurie cu motive purpurii din pa
trim on iu l naţional — Sărutul prelung al 
soarelui pe- un obraz , terestru fără la
crimi; 8) Consumator âe jăratic pe rrre-

rome elenistice — Preludiu infinitival 
la simfonia închinată belşugului; 6) Gră
unte de azur pe verdele covor — Micro- 
tratament local în medicaţia uzurii; 7) 
Precipitat veleitar de revelaţii absurde 
— Deliciu gastronomic pregătit în vatra 
naţională; 8) . Elemente , primordiale la 
iniţierea îp ştiinţă — Viespe umană a- 
trasă de-m iasm ele mahalalelor (pl.) — 
Dat cu nonşalanţă fără pic de sufiet !; 
9) Reuşite literare ale unor crisalide de

.Alb : Rf3, Te4, Na8

leaguri tomitane — Compromis acuza- . plumb; 10) Reverberaţie lirică de efect

ORIZONTAL : 1) Adnotată la o lucra
re de mişcară a fluidelor; 2) Reprezen
tant volubil cu înflăcărarea în suflet; 3) 
îmbiere_ laconică fără reverenţe — Pla
sat la nivel înalt în tefnplul Euterpei — 
Mărime situată-n umbra unei raze; 4)

tor pe hlamida conştiinţei — Contact pe
rimat cu serialitatea muzicală; 9) Com
promis' exotic între plantă şi floare (pl.); 
10) Operaţie de extirpare a răului din 
faşă.

VERTICAL : 1) . încărcături tempera-
. mentale cu pericole de autoaprindere; 2) 
Consecvent explorator în geografia su
fletului; 3) Concisă notă adăugată în lu
mea literară — Pitoresc reprezentant al 
înaltelor splendori silvestre — Termen 
de opţiune pe fond plebiscitar; 4) îrriple- 
titul odgoanelor pe catarge fără pânze 
— Năframă albă âruncată peste o oglin
dă de argint; 5) Grotă de pământ cu a-

în armonia imitativă.
VASILE MOLOBEŢ.

DEZLEGAREA CAREULUI 
„SINTAGME" APARUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SAMBATA TRECUTA :

1) CĂRĂMIDARI; 2) ATOMIZATOR;. 3) 
PITIC — RAMA; 4) ATACAT — ŞIŞ; 5) 
CURA — OCA —C; 6) ID — LIBAŢII; 
7) TIC — TAL -  EB; 8) ANUME — 
CAZI; 9) TAŢI — CĂŢEL; 10 ELEMEN
TARE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI "
Controlul poziţiei :

Soluţia problemei din nr. trecut :

Negru: Rhl, Ngl, p : a2 şi h2

Rc3, Rc5 
Dc 7 mat

1 . --------Re5
2 De7, mat.
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Din determinările anali
tice privind calitatea fac
torilor de mediu in peri
oada 13—19 mai, efectuate 
in punctele de control al 
calităţii aerului au rezul
ta t următoarele:

'* Valorile medii şi ma
xime pentru concentraţiile 
poluanţilor gazoşi (bioxid 
de azot, bioxid de sulf, 
anioniac şi fenoli) s-au tn- 
catfrat In limitele impuse 
lai toate punctele de con
trol d in  judeţ.

•  La pulberi în  suspen
sie valorile medii au fost 
îşi, limitele impuse. Se 
jportsţată depăşiri nesem

nificative ale valorilor ma
xime in zonele Teliuc şi 
ilaştl Sn data de 14 mai 
,i respectiv in 13 mai.

•  Depăşiri ale valorilor 
limită la pulberile sedi- 
mentabile s-au înregistrat 
la  Teliuc de 9,6 ori şi în 
zona Chişcâdaga de 3,4 
ori.

•  Valorile radioactivităţii
beta globale au fost în li
mitele de variaţie ale fon- 
dulul natural, pentru toţi 
factorii de mediu. ' <

Indicatorii de daliţate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă s-au încadrat in 
limitele impuse. Materiile 
în  suspensie pe râul Jiu  
evidenţiază pentru această 
perioadă o valoare medie - 
redusă de numai 587 mg/1.

AGENŢIA DE PROTECŢIE
A MEDIULUI DEVA

RAID ÎN PIEŢELE AGROALIMENTARE DIN 
VALEA JIULUI

Timp de trei zile, o 
brigadă mixtă a Inspecto
ratului de Poliţie Sanitară 
şi Medicină Preventivă De
va, coordonată de medicul 
pjgfmar • Mircea Călugâru, 
inspector şef, a efectuat 
«m lroale privind modul în 
care se respectă regulile 
i gienico-sanitare ip. pieţele 
agroălimentăre din Valea 
Jiului. In mod deosebit s-a 
urm ărit dacă sunt asigu
rate reţele de apă şi ca
nalizare, în  ce condiţii se 
desfac produsele alimen
tare către cumpărători.

U n a , dintre surprize a  
oferit-6 brigăzii de control 
adm inistraţia pieţei din 
Petroşani, care mi avea 
‘autorizaţie sanitară de 
funcţionare! Ca un fapt 
pozitiv poate fi dotat că 
pieţele din Lupeni, Pe
troşani, Vulcan, Uricani şl 
Lupeni — Bărfcăteni sunt 
racordate Ia reţelele de 
apă şi canalizare, cu o 
notă bună pentru piaţa 
din Vulcan unde şi grupu
rile  social-sanitare sunt 
racordate la  instalaţiile de 
apă şi bine ■ întreţinute. 
R'.A.G.C.I,. din localitate 
respectă contractul ’ de 
ridicare a resturilor m en a - '

jere şi a gunoiului.
S-au găsit însă şi o 

seamă de nereguli la piaţa 
din Petrila unde, primăria, 
din lipsa fondurilor bă
neşti, nu  poate demara lu
crările necesare moderni
zării pieţei, amenajării 
grupului social-sanitar, pe 
0 suprafaţă mică d.e teren, 
unii pe jos, îşi desfac pro
dusele şi producătorii in
dividuali şi cei cu mărfuri 
din talcioc. Aici s-au gă
sit multe nereguli pentru 
care s-au aplicat 11 sanc
ţiuni, însumând 1 375 fWO 
de lei. Dintre cei 12 agenţi 
economici controlaţi, mulţi 
nu posedau autorizaţia Sa
nitară. Şi Ia Vulcan, din 
57 agenţi economici, 6 au 
fost găsiţi fără autorizaţie. 
Amenzile date au variat 
între 50 000 — 200 000 de 
lei si au însumat în total 
750 000 lei.

în  timpul controlului s-a 
insistat la administraţiile 

'pieţelor să respecte riguros 
regulile igienieo-sanitare, să 
se efectueze şi să se res
pecte curăţenia în incinta 
pieţelor.

POLIŢIA SANITARA 
DEVA

sa
prin produsele serie:

Vi oferă: '/■;

Q  RAFINAMENT şi 
CALITATE

LADY M
( ciocolata, ciocolata cu vişine, ciocolata cu cocos, ciocolată 
ca alune, como, cafta, banane, cocos, vanilie)

b ra m iy-u i S J R C ^ O S

lich iorurile crem *

TENTAT1A RAFiNAMENTULUi \

) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S A. 
FILIALA HUNEDOARA

Anunţă vânzarea prin

i  M  - y y — •
J .ffvâgfa ^  -/.urnii

s
\

a unui apartament cu 3 camere, situat în Hu
nedoara, bdul Traian, nr. 18, bloc 15, sc. B, 
ap. 15 si a unei autoutilitare IFA, tipul W 50 
L MK  2.

Licitaţia va avea Ioc în data de 29 mai 
1996, ora 10. Relaţii suplimentare Ia BCR Fi
liala Hunedoara *şi Tribunalul Municipal Hu
nedoara — Biroul executorului judecătoresc.

i

BANKCOOP S.A.
FILIALA HUNEDOARA

Vinde la

t UCITAŢIE PUBLICĂ

1 următoarele: x
|  #  Apartament 2 camere cu dependinţe, situat ’
* în Haţeg, str. Independenţei, nr. 3, preţ pornire: ‘
* 4 0»0 000 lei. '
|  •  Clădire cu bar, magazin şi hol, situat in  '
t Haţeg, str. Teilor, nr. 3, preţ de pornire: '
ţ  10 000 0 0 0  le i.
f  •  Casă cu 3 camere, hol, baie, anexe şi 
ţ sală de servire, situată în Hunedoara, str. Va- 
ţ sile Pârvan, nr. 12, preţ pornire: IO 000 000 leL 
j  •  Garsonieră, situaiă în Hunedoara, bule- £ 
ţvardul Corvin, nr. 16, bloc G l, sc. A, ap'. 16,1 
*1 preţ de pornire: 3 000 000 lei. 1
t •  Spaţiu comercial, situat în Hunedoara, |
* str. Doinei, nr. 9, preţ pornire: 24 000 000 Ieri. L
t •  Minibus „SUBARU", an fabricaţie 1985,1 
T preţ pornire: 6 000 000 lei. i
1 •  Casă cu 4 camere, situată în Hunedoara, t
t str. Simion Bărnutiu, nr. 39, preţ de pornire: * 
J 40 000 000 Iei. - ţ
j  •  Casă cu curte şi grădină în suprafaţă'ţ 
1 de 1 273 mp, situată în Călanu Mic, nr. 48, preţ f 
jde pornire: 16 000 000 lei'. î
J •  Apartament 2 camere cu dependinţe, f  
] situat în Hunedoara, str. Mureşului, nr. 4, bloe f 
] C41, ap. 46, preţ de pornire: 3 0°0 000 lei. f 
|  •  Apartament 3 camere eu dependinţe, si- *
jtuat in Hunedoara, str. Privighetorilor nr.

A b o n a m e n tu l la  z ia r u l ; 
.C u v â n tu l liber*

' Abonamentul es'te calea cea mai sigură şi 
mat avantajoasă de procurare a ziarului nostru 
pentru informarea operativă, bogată şl corectă 
a cititorilor. *

Preţurile din nou majorate ale hârtiei şi 
tiparului determină şl sporirea' costurilor zia
relor şl abonamentelor. Din luna nud, preţul 
ziarului „Cuvântul liber* Deva este de 250 lei/ 
exemplar (zilnic in opt paginii, (ar ai abona
mentului de 3000 lei/tună, plus taxele poştale.

Avantajul abonamentului este evident de 
aproape 10 exemplare primite gratuit pe lună, 
faţă de compararea cu bucata.

« ********

V
JUDECĂTORIA BRAD 

PRIN BIROUL EXECUTORULUI 
JUDECĂTORESC

• ANUNŢĂ VĂNZAREA PRIN

V

j,38, preţ pornire: 3 000 000 lei,
* . •  Spaţiu alimentaţie publică, compus din f
|  bar, sală servire, bucătărie, magazie, situat în |  
ţ Hunedoara, str. Viorele, preţ pornire: 5 000 000 i (
ţle i. î
ţ •  Apartament 3 camere cu dependinţe,  ̂
ţ situat în Hunedoara, .bdul Dacia, nr. 15, ap.  ̂
|3, preţ pornire: 12 000 000 lei. 
j  > •  Apartament 2 caipere cu dependinţe, si- i
I tuat în Hunedoara» str. Ion Creangă, bloc 8,1 
ţ ap, 5, preţ pornire; 5 506 000 lei. î
ţ  •  Garsonieră, situată in Hunedoara, bdul £ 
l Dacia, bloc G3, ap. 134, preţ pornire: 3 000 000 l  
ţlci. i
I •  Autpturism NISSAN LAUREL 2,8 SLXD, 1 
1 an fabricaţie 1987, preţ pornire: 15 000 000 fel. I 

Telf vizor color GOLDSTAR, preţ pornire: t 
[ 500 000 lei. I

Videorecorder AKAY, preţ pornire: |
300 000 Iei.

ti  •  Maşină spălat Automatic, preţ pornire: 
1400 000 lei. '  |
i Licitaţia va avea Ioc In ziua de 28 mai 1996, f 
I la Judecătoria Hunedoara, Birou executori ju- f 
i  dccătoreşti, ora 10. j

EXfWESS STU6IO 
wmm:

F O T O G R A F II
PENTRU NOILE 

PERMISE DE CONDUCERE

ÎN DOAR J ţ  DE SECUNDE
Fiecare 
fotografie ~ 
este  . 
un ica.

Im'agîneă 
d u rnrieavo a s t r â 
d ev in e  realitate 
dato rită
£fefe:î rp.âî m oderne 
tehnici v lded .

6* calitate MtTSUSlSK»

A. M i t s u b i s h i  t*
ElfCW ONIC VISUAL SYS.IEMŞ !{.i (4*

FOTO MlRQN Sli Dece&ainr. 22, Tef:.054/61 60 2T 

SLBA OOM SFU. Bfl Oecebai bl 23,.paner. Tel. 054/2V8033^0e©

a imobilului compus din casă cu anexg gospo- 
dăreşti, curte şi grădină, situat în Prlbcidişte, 
nf. 72, comuna Vaţa de Jos, preţ de pornire: 
19 milioane lei.

licitaţia va avea loc în data de 30 mai 
1996, ora 10, la Judecătoria Brad, biroul exe
cutorului judecătoresc.

S C. IMPRIMEX S.R L
Execută la comandă:
•  firme şi reclame;
•  reclame şi sigle pe autocolant;
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizaare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă.
Informaţii la sediul firmei din Deva, 

strada Câhigăreni. nr. 2.
T el 054f615062.

FIRMĂ PARTICULARĂ 

Telefon: 218240
•  EXECtfTĂ lucrări de instalaţii încăl

zire şi sanitare, cu şi fără materialul clientului.

S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA 
Cu sediul în Hunedoara» Piaţa Iancu de 

Hunedoara, zar»j 
Organizează

începând cu data de 30 mai 1996, în fiecare 
joi, ora 10, Ia sala C.F.U. din cadrul unităţii, 
pentru o serie de mijloaee fixe amortizate, ne
amortizate, disponibile, astfel:

•  maşini unelte;
•  mijloace de transport auto;
•  locomotive Diesel 700 CP;
•  clădiri; >
•  maşini pentru producera preparatelor 

din carnp;
•  maşini de calcul;
•  maşini de scris; v
•  mobilier; >
Listele complete şi preţurile de începere 

a licitaţiei pot fi consultate la sediul societăţii.
Relaţii supHmentare se pot obţine la te

lefon: 054 — 716121 — interior 2526 — Ser- 
viciul Mecanic — Biroul Plan.

- Participanţii' la  licitaţie vor depune la 
casieria societăţii o'garanţie de 10 la sută din 
valoarea de începere a licitaţiei, cu cel puţin 
v  zi înainte de da tar licitaţiei.
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PARTIDUL SOCIALIST
■ ■ ri.i ' . . ni iii. il. i ~ — fc— — — —  '

Votaţi Steaua I

GHEORGHE
NIŢESCU

CONSTANTIN
GKECU

Candidat la funcţia Candidat la funcţia de 
de primar al muniei- primar al municipiului 
pi ui ui De va. Hunedoara,

IONEL ARAD

Candidat la funcţia de 
primar al municipiului

SORIN IO AN CIOCAN

' Candidat la  funcţia de 
primar al municipiului 
Brad.

CONSTANTIN
PARAIA

Candidat la funcţia de 
primar al oraşului Vul
can.

Ş-a născut |n anul 
1949» în Tciuş, Judeţul 
Alba, locuieşte de foarte 
mulţi ani în Deva, unde 
a ocupat funcţii impor
tante de conducere. Este 
economist şi jurist» In 
prezent director al 
S.O. VIVO S.R.L. Deva. 
Este căsătorit, aure im 
copiL

Are 50 de ani. Este 

de loc din Hârnova, ju

deţul Mehedinţi, dar lo
cuieşte In Hunedoara şi

lucrează la marele com

binat siderurgic. Este 

căsătorit.

S-a născut în anul 

1947 în Petroşani. Este 

inginer şi lucrează Ia  ̂

Regia Autonomă a H»d- 

lei România. Este căsă

torit, are un copil.

Are 36 de ani. S-a 

născut la Brad şi lo

cuieşte în Brad. Lu

crează ca miner la Su

cursala Minieră Barza,

Este căsătorit, are
COpîI.

Are 41 de ani. S-a 

născut în Vulcan. Lu
crează ca electrician la 

exploatarea minieră din 

localitate. Este căsătorit, 
are un copiL .

un

POZIŢIE CONSTRUCTIVA, ANGAJATA 
Partidului Socialist, preluând fruntea obştii, să reprezinte cu cinste şi profe

sionalism opţiunile celor care i-au ales» inte
resele electoratului fiind primordiale în activi
tatea lor.

Candidaţii

poziţia constructivă, angajată a partidului pe 
care II reprezintă, sunt decişi ca, odată aleşi în

PRIMĂRIA 1  IN SLUJBA CETĂŢEANULUI
Partidul Socialist pro

movează drept candidaţi- 
la funcţiile de primari şl 
consilieri locali:

— oameni cu autoritate 
morală, intelectuală şi 
managerială, buni gos
podari, animaţi de ideile 
solidarităţii şi justiţiei so
ciale;-

— oameni în stare să 
evalueze nivelul de degra
dare a localităţilor In 
care trăiesc şi să promo
veze soluţii realişti? şl 
coerente de reabilitare a  
serviciilor -publice locale;

:— oameni capabili să 
impună respectarea legilor 
ţării;

— oameni care să dove
dească o atitudine per
manent critică faţă- de
orice formă de manifestare 
a  corupţiei, reprimând cu 
hotărâre mita, traficul de 
influenţă, favoritismele de 
to t felul, care au dus la 
degradarea climatului din 
administraţia locală, la
situaţia grea In care  se 
găsesc marea majoritate a 
localităţilor ţării; ' -

— oameni cu deschidere

sufletească, disponibili
tate afectivă faţă de om 
şi. nevoile sale;

— oameni cărora să le 
fie străine aroganţa şi 
exclusivismul unora dintre 
actualii primari, indiferent 
de culoarea lor politică.

•Partidul Socialist are 
convingerea că, oricât de 
buni ar fi candidaţii săi, 
nimic nu se poate face 
fără sprijinul cetăţenilor, 
Chemaţi să-şi asume şi ei 
partea lor de responsabi
litate în administrarea co
rectă a localităţii. De a-

ceea, Partidul Socialist a- 
.dresează tuturor cetăţeni
lor României chemările:

— participaţi ia  număr
cât mai mane la - vot, a-
ceasta fiind o condiţie ab
solut necesară pentru o 
reală schimbare în bine;

- r  manifestaţi vigilenţă 
la supravegherea desfăşu
rării corecte a alegerilor;

—* implicaţi-vă activ,' 
prin formele permise de 
lege, la  . controlul privind 
buna şi.corecta folosire a 
banului public;

— aveţi Iniţiativă şi pro

fitaţi de prilejul campa
niei electorale pentru a 
participa la un . dialog 
deschis şi constructiv cu 
candidaţii la funcţiile eli
gibile, conştientizându-i 
şi seiîsij>ilizându-i in pri
vinţa nevoilor obştii, dar 
şi ale dumneavoastră, per- 
sonale. t ■■■■.■■

Partidul Socialist consi
deră potrivite formele de
mocraţiei participative, In 
special prin folosirea re
ferendumului pentru eva
luarea şi controlul activi
tăţii aleşilor locali.

j  DIN PLATFORMA 
1 NOASTRĂ 
j ELECTORALA

1 •  Bunăstarea celă-
* ţenilor să se asigure 
|  prin aprecierea muncii
* Ia justa valoare. Iiriţia- 
1 tiva fi performanţa sunt
* sursele acesteia.
1 o Dezvoltarea şi eon-
* sohdarea culturii naţio- 
I nale. Respectarea drep- 
î tutui la identitate, cui- 
I turală şi religioasă.
S o Asigurarea accesu- 
I lui cetăţenilor ia ba- 
J nari şl servicii primar- 
|  diate. "
* •  Şanse egale pentru
* fem ei şi bărbaţi, tineri 
1 Şi Vârstnici.
|  S Modernizarea sta-

* s  Reducerea şomajn- 
1 Iu l  la  jum ătate până ta  
Samrf 2MS, tn ţă <te nt- 
Iv e ta l actual. Angajarea 
■eu prioritate
categ orii defavorizate.

J u Realizarea k secui 
I  tăţn alimentare a  ce ti 
î  fonilor. O corelaţie 
|  centă de 75 la şu ti :î* -
* tre pensia medie şi sa- 
1 lariul mediu.
î  •  Facilitarea accssu- 
I lui tinerelor familii 
î  procurarea de

( mobilă ţi  obiecte 
iee.-: 'V1. . J.

Combaterea corup- 
I ţiei şi abuzurilor ia ţdatc 
î  nivelurile.
I o Sprijinirea acţiuni- 
J lor bisericii ortodoxe, şi 
I a  celorlalte culte peh- 
» t r u ' îmbunătăţirea cli- 
I matului moral.
* •• o Modernizarea ser- 
I viciilor publice, pro- 
J grame de sprijinire a

( firmelor şi a  cetăţenilor 
pentru construirea de

I'  locuinţe. Introducerea
contorizării tu turor con- 

! sumatorilor urbani, pen- 
I  tru  apă şi agent termic. 
J u Modernizarea pie- 
I ţelor agroaIimentare. .Un 
* comerţ stradal civilizat.

« I
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Lista candidaţilor Partidului Socialist la funcţia de consilier în 
circumscripţia judeţeană Hunedoara - nr.

licoe Virgil — economist 
,ungn Petru — maistru 
lorcovescu Florin inginer 
ladu Sorin Mihai — Inginer 
Cbtici Ioan Sabin — inginer 
iodorog Iean Doru —- inginer 

~  medic

Popoviel Emil — maistru 
Cozma Luminiţa Corina •— profesor 
Mătuşoiu Mihail — administrator 
Pleşoianu Traian — Inginer ^

. Iloiu Victor —  inginer 
Haneş Teodora — profesor 
Pascu Victor-— inginer ..
Andraş fosif — inginer 
Munteanoi Ioan — farmacist 
Bargan Danie! — veterinar 
Iri mie Pavel — economisf 

Emil — inginer 
Traian — miner 

„  Ionel — inginer 
IevSnescu Teodor — laminator 
Cuca Petru Sorin — inginer

Sebastian Teodor >— inginer

Fazekas Ludovic — medic 
Hui Partenin,— contabil.
Radu Tănase — miner 
Muntean Silvia — inginer 
Cornea Mircea — subinginer 
Bordean Liviu — subinginer 
Parâia Constantin — electrician 
Kăduţoiu Constantin — inginer  ̂
Albu Gheorghe — tehnician 
Becher Marioara — ing. zootehn. 
Diconi Cornel — lăcătuş 
Crăciun Remus — lăcătuş 
Ciocan Sorin Ioan — miner

Roba Remus — electromecanic 
Topor Georgeta — medic 
Trifu Ionel — I-D.M.
Ciucuriţă Sorin Nicolae — inginer 
Ilie Dan — electronist 
Bârcean Nicolap — lăcătuş 
Didea Constantin—  maistru 
Timar Constantin — tehnician 
Băcean Ioan — gestionar 
Dumitru Ioan — electromecanic 
Jepan Gheorghe—  maistru r.
Kiss Emil — tehnician 
Luca Aurel —• electromecanic
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CUVÂNTUL LIBER
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FELICITĂRI
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•  Tata, mama, sora; 
şl bunicii doresc din 
toată inima sănătate, 
bucurii, iar drumul- 

I1 vieţii să fie • presărat 
cu Opri din buchetul 
cărora să culeagă cea 
mai frumoasă floare : 
FERICIREA noii fa
milii. Apostol I-  
lic şi Cipriana. Să 
le dea Dumnezeu 
sănătate şi înţelep
ciune. (399708)

•  Colegii de servi
ciu .şi prietenii dom
nului colonel Aurelian 
B utari urează tinerilor 

.căsătoriţi, Cipriana ş1 
Ilie casă de piatră 
si numai bucurii.

(399708)
I ,
.v .v .v /.,.v .v A v y t,.v .v .

VAN ZĂRI —
< tA fP .V R Â ttl

Vând . microbuz, Bar- 
kas .plus piese rezervă din 
1988, 5 500 000, negociabil. 
Tel. 661516, Simeriâ.

■ (399705)
o  Vând cal Semimuran 

2 ani, Boz 117; comuna 
Brănişca. (399703)

•  Vând casă 2 corpuri, 
atelier mecanic 75 mp 
(sau spaţiu comercial), ga
ra j, trifazic, grădină, gaz, 
J p v a , str. Horea 243. Tel. 
216383, după ora 16.

(399706)
•  Vând apartam ent trei

camere, Orăştie, Avram 
lancU, bloc 4, informaţii 
^îeoagiu, tel, 166. (7982)

•  SG Zachito Com SRL 
din Orăştie, Nicolae Băl- 
cescu, 25, oferă la co
mandă parbrize şi elemente 
de caroserie* pentru toate 
tipurile de maşini. (7983)

•  Vând apartament, zona
autogara, Brad. Informaţii 
tel. 656418. (9178)

•  Vând apartam ent 2
camere, beci,. OM, Elibe
rării. 16/7, tel, 722801. .

(8445)
•  Vând Renault 5, stare 

bună, 3 400 000, mobilă 
bucătărie, tel. 714446.

. (9444)
•  Vând punte . spate,

roţi duble, Ford Tranzit, 
‘tel. 720025. (9443)

y; •  Cumpăr talon . Ford 
Şierrâ, cu 2 uşi, tel. 712712.

(9442)
•  V’ând VW Passat, ne-

inmatriculat, şi VW Mi
crobuz, înmatriculat. Tel: 
724697. , (9429)

•  Vând două tractoare
agricole 52 CP şi 3o CP. 
Informaţii tel. 212036, De
va, Vizibile duminică 26 
mai şi în piaţa auto S in - 
tuhalm I (8846)

•  Vând SRL scutit im
pozit 8 luni, tel.. 22Î>254.

(8819)
•  Vând congelator- cu

sertar, maşină de cusut 
Nicoleta, covoare persane, 
biciclete, diverse piese Trâ- 
bant. Informaţii Deva, tel. 
611247 '  (9480)

•  Vând- casă mare cu 
curte şi grădină, în Dobra, 
str. Trandafirilor' nr. 245, 
informaţii te i  633141

(8811)
•  V ând garaj - metalic

demontatul, tel. 627984, în 
cepând din 26, 05. 1996,
orele 20—22 ,-(9471)

•  Vând pian, teren 3300
mp, tel 622593. (9484)

•  V â n d  ie f t in  caza n  gaz 
încălzire centralii „Ter-

moteka", nou, import Un- < 
garia, tel. 213764; 19—21. 

L V ...v. >(9483)
:v Vând apartam ent trei- 
.  camere zona pieţei alirnen- 
■ tare, Deva, tel. 613480. '

(9485)
•  Cumpăr garsonieră 

confort I sau apartam ent
' două camere, tel. 628927, 

după ora 18. (9487)
•  Vând apartament două 

cahlere central, bdul De-
- cebal, tel. 621743. (9486)*

•  Vând talon «BMW
1502, an fabricaţie 1978, ts 
tei: 058/824625. "(9525)

•  Vând m obilă'sufrage
rie şi cameră tineret, e- 
ventual pe bucăţi, tel. 
617247, orele 14—18. (8831)

•  Vând Renault 11 Die
sel, fabricaţie 1987, stare 
ireproşabilă, sau schimb 
cu Dacia 1310 plus dife
renţă. Informaţii, tel. 
613390, după ora 16. (8802)

•  Vând casă Sinteria, 
80 000 000, negociabil, tel. 
661070, între orele -18—22.

(8810)
•  Vând Dacia papuc, 

motor 1992, fabricaţie. 1987,
-s tare  foarte bună, tel 

618738, 229025. (8793)
•  Vând calculatoare 486,

586 noi, condiţii avanta
joase, tel. 621453. (8826)

•  Vând, negociabil, a- 
partament 2 camere, etaj 
2, ultracentral. Tel. 218996.

(8843)

OFERTE 
DE SERVICII

: Angajăm barmane. 
Informaţii tel, 218946, după 
ora 20. (399704)

• • • • • • • • • • • • •

•  NOU! ©e la 25. 
mai 1996, taxi 222222 
Deva. oferă clienţilor 
următoarele curse: De
va — G eoagiu-Băi'—
30 000 Iei, Deva — 
Cinciş — 25 000 lei, .• 
Deva- — Strei — 10 000 

lei, Deva — Căprioara —
7 .500 lei. Plecarea din 
Deva, staţia „Opera11 
sau prin comenzi te
lefonice la 222222.

(330002)

• • • • • * • • * • • • •
•  Angajăm agenţi comer

ciali, vârsta maximă 35 
ani, studii medii. Tel. 
230930. (9598)

•  Meditez engleza, tel.
621609. (9475)

•  Producem, la comandă
mese. biliard cu compo
nente englezeşti, plata în 
rate, tel. 673271, Sîntan- 
drei. ; / ‘ (9489)

•  Angajăm personal 
pentru spălătorie şi vul
canizare' auto. Relaţii marţi 
28, 05. 1996, orele' 17—20, 
la sediul . firmei, Calea 
Zarandului nr. 21 (inter
secţia DN 7 — bdul Ko- 
gălniceanu vizavi de Bi
serica Baptistă — Gojdu).

‘ (8830)

PIERDERI

•  P ierdut legitimat ie .
serviciu pe numele Cru
ceam 1 Daniel. O declar 
nu lă .' , (9441)

DIVERSE

•  Deschid f cabinet ma
saj de întreţinere şi re
cuperare. Informaţii la 
tel. 615139. între 8—12 şi 
10—21. (399709)

ÎNCHIRIERI

•  Caut apartament două s
camere ■ sau garsonieră de 
închiriat (senii) mobilată, 
tel. 612229. (8825)

COMEMORĂRI

•  La 27 mai se 
împlinesc şapte jahi de 
la trecerea în nefiinţă 
a celei care a fost o 
minunată soţie, mamă 
şi bunică

ELEONOBA
CEENAIANU

Toată familia te re
gretă şi nu te va uita 
n/ciodată! (8778)

•  Cu nemărginită, durere 
tata loan, mama Ana şi 
verişorul Remus anunţăm 
împlinirea unui an de la 
dispariţii* celui ta re  a  fost 
IONEL-DOREL ŞOMAN 

Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 26 mai 
1996, la Biserica Ortodoxă 
din Teiu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (8844)

DECESE

•  Colectivul SG Talc 
— Dolomită SA Hune
doara este alături de 
dl. ing. Mariş Simion 
la marea durere pri-, 
cinultă de decesul ta
tălui său. Sincere con
doleanţe familiei în
doliate. - (94^6)

•  Colectivul SG Rem- 
pes SA Deva este alături 
de doihnul director ing. 
Mariş Simion la  greaua 
încerca»  pricinuită de 
decesul t^ţălui său şi 
transmite sincere con
doleanţe familiei îndoliate.

(399710)

•  Şpţia Dorina, fiii 
Alin ş i  Florin anunţă 
cu durere moartea 
fulgerătoare a celui 
care -a fost un minunat 
sot şi tată

ARTIMIE
l a z a r e a n u

Inriftrmâhtarea va a- 
vea loc duminică, 26 
m ai 1996, oră 13, de 
la Casa Mortuară De
va. (330001);

•  Consiliul de con
ducere al Exploatării 
Miniere Veţel este a- 
lătufi de Simion Ma
riş, director la  UAG 
Deva, la  greaua în
cercare pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
tatălui său.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace!

(399711)

•  Cu nemărginită 
tristeţe - şl durere în 
suflet, anunţăm înce
tarea din viaţă a  iu
bitului nostru tată, 
socru şi bunic

MARIŞ IOSIF 
în , vârstă de 83 de 
ani, fost miner în Va
lea Jiului. înmormân
tarea va avea' loc sâm
bătă, 25 mai, ora 14, 
în  municipiul Orăştie. 
Dumnezeu să-l odih
nească In pace!

Familia îndoliată.
(399707)

•  Salariaţii Regiei 
Autonome a Cuprul.ui 
Deva sunt alături de 
directorul tehnic ing. 
Mariş Simion la pier
derea dureroasă a ' ta
tălui

IOSIF MARIŞ
şi transmit familiei 
îndoliate sincere con- 
doleanţe şl întreaga 
lor compasiune. Dum
nezeu să-l odihneai®!
- (8842)

S C. SEVCOM „CENTRAL" S.R.L, 
D E V A

Tel./fax €54 -216234

W. k KT X» B
BANANE
ROŞII
CASTRAVEŢI
PORTOCALE
GRAPEFRUIT
LĂMÂI
KIWI
STRUGLRI

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA I 
v CONVOCASE V 

în  temeiul art. 61, alin. 2 şi 3 ,din Legea 
administraţiei publice locale nr. 69/1991, se 
convoacă Consiliul judeţean Hunedoara în şe
dinţă extraordinară, Ţa sediul acestuia, pe data 
de 30. 05. 1996, ora 10, cu următoarea ordine 
de' zi: '7 >

î ly  Proiect de hotărâre privind aprobarea j 
I bugetului nronriu al îudetuîui Hunedoara ne ;bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 

anul 1996;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale regiilor 
autonome de sub autoritatea Consiliului ju
deţean pe anul 1996; '

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institu
ţiilor de cultură din subordinea Consiliului ju
deţean Hunedoara pe anul 1996;

4. Proiect de hotărâre privind acordarea
.unui'împrumut din Fondul de tezaur la dispo
ziţia Consiliului, judeţean Hunedoara; i

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea 
fără plată şi atribuirea în folosinţă gratuită a 
unor imobile.

GHEORGHE DREGHICI 
. PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA

î UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATĂ f 
jj P.D. (F.S.N.) — P.S.D.lC l

4 Vă invită la un miting tolectoral, sâmbătă l 
* 25 mai 1996, ora 1% la cinematograful Patria * 
|  Deva, la care participă domnul PETRE ROMAN.» 

Biroul permanent judeţean al P.D. Hune- *
ţ doara — Deva. (9597)7

S.C. SARMISMOB S A. EffiVA

i .p ilii
I

* (prin domnul FLOREA GHEORGHE SEVER) |

^PREŢURI 

FĂRĂ

CONCURENŢĂ

I I I■  a a
e

— ULEI „Horia* 1 /f  — 3050 (inclusiv TVA)
— ZAHĂR — 1895 (inclusiv TVA)

OFERTA SPECIALA vinuri: •  „RIESLING**; •
„PREMIAT11; •  „FETEASCA ALBA“ şi •  „RE-
GAILVU •  „MUSCAT OTTONEL**; •  „CAUERNET 
SAVIfcNON**; •  VIN 1/1 „CASABLANCA**; VIN 
JIDVEI X/l de Ia cea mai renumită -podgorie — 
Jidvei, Alba.

VA AŞTEPTĂM LA COMPLEXUL COMERCIAL 
„CENTRAL" DEVA (PIAŢA AGROALIMENTARA).

(9593)
• — *— *—•* — * — *— f  — *—* — — * — * — ♦  — —k —

■ •

TRAGEREA SUPER LOTO 5/40 
din 23. 05.1996 

16, 26, 4. 35,42, 9.
Fond de câştiguri: 103 157 847 lei. 

TRAGEREA EXPRES 
din 23. 05. 1996 

12,27, 3), 28,2, 31.
Fond de câştiguri: 55 419 344 lej.
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•  tâmplari, operatori prelucrarea lemnului, 
alte meserii (strungari, lăcătuşi, frezori, mode- 
lori) în vederea califieării acestora în meseria 
de tâmplar.

•  1 (un) lăcătuş-mecanic. ascuţitor.
Relaţii la Biroul Personal, ktr. C.A. Ro-

setti, nr. 8, Deva — tel. 627886. (372)
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MAGAZINUL „VALENTIN * DEVA 
' (zona Casei de cultură)

Oferă la preţuri rezonabile următoarele 
produse — import Italia:

•  VOPSELE AUTO poliuretanice nemeta
lizate şi metalizate executate la comandă;

•  CHIT AUTO, şpriţ-chit, autovapant, 
spray-uri; . ;:;

.#  V'OPSELE pentru recondiţionarca căzi
lor de baie, chiuvetelor şi aragazelor;

•  TA'PET ULTRALAVABIL;.
•  PASTE DE "ZUGRĂVIT lavabile şi semi 

huabile; -
COLORANŢI zugrăvit, rulouri diferite;

•  VOPSELE pentru marcarea şoselelor;
•  PLANTE ŞI FLORI naturale’ şi artifici

ale, aranjamente florale la comandă.
Program zilnic: 8—19. Telefon 054/216160.

- 1376)

-CO M EI JATQ&L
«*• 1

c o m p o n e n t e  e le c t r o n ic e  
trâ-nsf.orrhatoare d e  linii HR si > 
tele'comenzi. pt.iţoate 'tipurile cte feiev«c>oibJ 
sprayurilefjDice

i s i  j n u !t I t ş t e  qJ m p o a . d \ r s c i t  l iz ra r s  ş t .

& r ^ e 6 M m e j R O N i G S $ . i i i : f
IC'7 fe  ^438403

Anul VIII Nr. 1649
■ars— •  SâmSţâJă, 25 —> Duminică, 28 mai 1996


