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luat proporții îngrijoră-

I LXI

Filiala PAC

(practica contrazi- 
din păcate credința 
însă de vină pen- 
orice insucces și 

este „moștenirea DEVA — Catedrala Sf. Nicolae, după renovare. 
Foto: SOC ACI ANTON
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Crivățul 
sănătos

Fără să fie deloc nos
talgici, oameni cinstiți se 
întreabă cum a fost po
sibil ca pe 
Ceaușescu să 
iască atâtea, 
batem pasul 
adevărat, trăiam în sără
cie, dar aveam serviciu, 
primeam locuințe, nu 
era șomaj etc. etc. Omul 
este sincer în nedumeri
rea lui și tc roagă să_l 
lămurești.

Ce să-i spui ? Nimic 
altceva decât realitatea 
că într-o economie cen
tralizată de tip ‘ socialist 
toate beneficiile reali
zate erau în mâna sta
tului, care rein vestea

vremea lui 
sc constru- 

iar acum 
pe loc. Este

Ofensiva dolarului
De la începutul acestui 

an, ca un efect al scum
pirii previzibile a com
bustibililor șl creșterii 
vertiginoase a prețurilor 
la majoritatea produselor, 
cât și al stării acute de 
criză în care se găsește 
economia românească, do
larul american își cam 
face de cap» submi- 

'nând serios puterea leu
lui nostru, care, poate, 
este printre puținele mo
nede din lume rămase 
fără subdiviziune, adică 
fără foștii bani. Faptul 
că, în luna ianuarie a.c. 
dolarul 
leul 
tcrc 
sută 
terc 
1990, 
și prăbușirea . economiei

fie inflaționiste ca până I 
acum, cât și alte mișcări » 
de .anvergură ale prețu-1 
rilor ce se liberalizează J 
la produsele âgroalimeD- | 
tare subvenționate până » 
acum, și Ia energia elec- | 
trică.

In conjunctura actuală, | 
când blocajul financiar a < 
luat proporții îngrijoră- Z 
toare și nu se știe când | " ■ * , * 

acest impas, |

în raport cu 
a cunoscut o creș- 

dc aproape 40 la 
cea mai mare creș- 

înregistrată după 
denotă slăbiciunea

șl cum se va face ieși
rea din ;
când multe firme și eco
nomia în ansamblul el 
sunt în prag de faliment, 
cu toate acestea, prin 
politica lor „sănătoasă si 
subtilă” băncile prospe* 
ră, realizând profituri 
substanțiale. Aceste pa
radoxuri oglindesc exis
tența multor găuri negre 
în strategia fostei și ac-

înfometate după valută, 
demonstrând simplu ■ că 
importurile sunt mult 
mai mari decât expor
turile, în competiția eu 
alte produse cele româ
nești rămânând fără be
neficiari și utilizatori.

Sesizând că leul este 
sufocat, actuala putere 
încearcă acum să-l che
me la ordine pe guver
natorul . BNR, care este 
acuzat că sabotează po
litica noii echipe gu
vernamentale, stricându-1 
imaginea în 
șî extern, 
dl Isărescu 
deprecierea

plan intern 
în replică, 

spune că 
leului și 

creșterea puterii dolaru
lui este un proces firesc, 
reflectând starea ac
tuală a economici, adu
cerea la realitate și pu
nerea de acord cu infla
ția existentă.

Specialiștii în finanțe, 
cei optimiști, bineînțe
les, apreciază că pentru 
o perioadă cursul valu
tar se va stabiliza 
jurul a 5500—5600 
pentru un dolar, 
până ce vor urma 
șurile de protecție, 
este dc așteptat să nu mai

In 
lei 

Asta 
mâ- 
care

tualci puteri, flecare con- 
siderându-sc supcrcapa- 
bilă în găsirea de solu
ții Ia toate problemele 
de ordin economic și so
cial 
când 
lor), 
tru 
eșec 
trecutului”.

Să nu uităm că ofen
siva dolarului nu se va 
opri așa ușor până ce 
prețurile nu se aliniază 
la nivelul european, până 
cc nu se stabilizează e- 
conomla și când foamea 
dc dolari se va potoli 
prin supremația expor
turilor față de importuri, 
prin atragerea de capital 
străin în investiții, in
clusiv pentru rctehnolo- 
gizări șl modernizări în 
producție. Când 
acestea vor intra în 
malitatca de mult 
misă și așteptată, 
putea consemna vești mai 
bune șl despre evoluția 
cursului valutar, despre 
sălbăticia dolarului și rea
bilitarea leului.

toate 
nor- 
pro- 
vom

♦ I 
i 

t 
î * i 
î

creat acel adevărat jaf, 
national în care, prin * 
SRL-uri parazitare pe în-*  
treprinderi de stat, prin» 
licitații dubioase și altej. 
modalități subtile și ob-1 
scure, o mare parte dinj 
ceea ce a fost avuția | 
națională s_a scurs în » 
buzunarul unor oameni J. 
vicleni, cu sau fără cu-1 
loare politică. deveniti | 
miliardari peste noapte.*  
Mai trebuie să-i explici ș 
cum 
țării 
cum 
lele 
și multe altele. Astfel căj- 
la săracul buget al țării» 
ajung doar impozitele pe],

I I» I 
î » I »
» 
I » 
I » 

profit și pe amărâtele 
noastre de salarii. *

Și mai trebuie să-i ex-» 
plici omuluj cât de im-J. 
portantă este cruciada I 
împotriva jafului' și co_*  
rupției, condusă de pre-»

- ---------- ._■»
nescu, care își propune ț. 
uriașul obiectiv de rcstl-1 
tuirc către cetățenii I 
cinst’ți a tuturor avuții-*  
lor însușite în mod ilicit? 
de către orice infractor,» 
indiferent de funcția de-» 
ținută și apartenența po-l 
liticâ. ’

Este o cruciada grea, î 
tăioasă, un adevărat' crL'f 
văț, dar un crivăț sănă-» 
tos, așa cum il conside- » 
rau și țăranii. Un ger^ 
năprasnic care să distru-1 
gă șoarecii, șobolanii șl | 
pe toți dăunătorii de pc*  
câmpul întins al patriei. » 

TI întreb pe intcrlocu-J, 
torul meu imaginar dacă 
este mulțumit de râs-1 
punsuri. Mă privește * 
pieziș și zâmbește. Le » 
știa și el, dar voia să» 
lc mai audă o dată. ț. 
Tini răspunde scurt i I 

— Să dea Domnul I f

să-i explici ț 
s-au scurs în afara » 
avuții nebărțuite, [ 

și-a întins tentacU-1 
caracatița corupției *

T R A N Z I Ț I A

anual cam 35 la sută din 
acestea în obiective noi, 
deseori supradimensio
nate sau chiar megalo
mane, în timp ce popo
rul era înregimentat în 
muncă și constrâns să se . _____ _ _
mulțumească cu limita do ședințele Emil Constanti-
]os a nivelului de trai.

Bine die, îți spune 
omul, dar „ăștia” (înțe
legând prin aceaStă ex- 
primârc pe cei aflați până 
acum la putere) în 7 ani 
nu au construit nimic, 
multi tineri sunt șomeri, 
alții s_ar căsători și nu 
au locuințe, pensionarii o 
duc greu, prețurile cresc 
in ritm batjocoritor... •

Si atunci îi ’ explici o- 
mului că după 1989, da
torită conjuncturii euro
pene dar și greșelilor le
gislativelor și 
lor, economia 
bușit, că acum 
la jumătate 
produceam în 
suntem cu iumatate 
săraci ...

Bine, bine, 
terlocutorul meu 
nar, dar măcar să 
facă jumătate din 
so făceau atunci ...

Și iar trebuie să_i 
plici omului cum

Hunedoara
funcționează în continuare

Organizația Regională Hu- 
nedoara a Partidului Alian
ței Givice a luat act în ca-

proces de fuziune cu Par
tidul Național Liberai.

Printr-o Hotărâre a Or-

executive 
s_a pră- 

producem 
din cât 
1989, deci 

mai

insistă in- 
imagi- 

se 
câte

PX- 
s-a TIBER1U 1STRAȚE

la:.:.. -
drul unei conferințe de pre
să extraordinare desfășur: 
tă miercuri, 22 ianuarie, 
de afirmațiile făcute de fos 
tul președinte al filialei Ju
dețene, dl Simion Molnar, 
prin care se arată că la ni
vel local a avut loo un

> Viata Politică 'V

NTCOLAE TÎRCOIi

ganizației Regionalo a PAQ, 
se arată că Protocolul în
cheiat cu filiala județeană 
a PND» la data de 17. 01. 
97. „este nul de drept, în- 
călcându-se statutul PAe 
care prevede că „fuziunea 
PA0 cu alte formațiuni po-
^W.VAJ’.VaVANWAf^.V.SV.W.-AWW.V.W.W.W.’

S

litice o poate aproba nu
mai Congresul PAG. Alian
ța cu alte formațiuni poli
tice o poate aproba prin 
hotărâre Comitetul Națio
nal PAG". Persoanele ca
re au plecat din Organizația 
Regională PAS Hunedoara, 
împreună cu fostul e pre
ședinte, dl Simion Molnar, 
sunt considerate autoexclu- 
se. Grupul demisionar prin 
decizia lui nu angajează fi-

SORIN BLADA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ioc analiza bilanț a' 
activității desfășurate de 
Inspectoratul de Poli
ție al județului Ilune-] 
doara în anul 1996.

Acțiunea a fost ur
mată de o conferință 
de presă asupra căreia 
vom reveni. (V.N.).

I

• Când o femele iți 
caută lin soț, ca este 
orj singură, ori mări
tată ..

Vă oferă:.. ' "***««>. ’**•*  « 
RAFlHAMEffîși CĂLITĂ TE 

prin produsele sale? P
lic'hioriJl'ile c"romd LADYM l 
(whisky cream. ciocolată, Ciocolată cu vișine, ciocolată cu ‘ 

cocos, ciocolată cu alune, cacao, calea, bănane, cocos, vanilie) 

brandy ui BROOS
TBNTATIA RAFINAMENTULUI

| PRAȘTIE teî. 054-,64.75.72, fax 054764.19,42 J

I CURSUL VALUTAR
27 IANUARIE

t dolar SUA
l marcă germană 

100 yeni japonezi
1 Ură sterlina
■ franc elvețian 
I frâne francez 

100 lire Italiene
Cursuri de referință ale Dancii Naționale 

a României.

— 5677
— 3159 
-«.1753
— 9248
— 3979
— 1026
— 355
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J ,Artemis-’, |
bdul Dece- I

21. Telefon j
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farmacie de
SERVICIU

Deva. Azi, sâmbătă, 
și mâine, duminică, este 
do serviciu unitatea 
farmaceutică ,Artemis-’ 
situată în 1----- ----
bal, bloc 
211396. (E.S.).
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SIMPOZION |

1859 — UNIREA |
Principatelor Române |

în sala festivă a Pre
fecturii Hunedoara, Mu
zeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva, în co
laborare cu Filiala Deva 
a Arhivelor Statului » 
organizat simpozionul 
științific „1859 — Uni
rea Principatelor Româ
ne* 1. în deschiderea sim
pozionului. dna Adriana 
Rusu Pescaru, directoa
rea Muzeului Civilizație*  
Dacice și Romane Deva 
a subliniat importanta 
evenimentului istoric pe 
trecut cu 138 de ani în 
urmă.

La începutul mani
festării au rostit cuvinte 
de salut dnii Pompiliu 
Budulan, prefectul ju
dețului, Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mir

cea Muntean, primarul 
municipiului Deva, și 
Ioan Sicoe, consilier șef 
al Inspectoratului Ju
dețean de Cultură. Do 
spre evenimentul de la 
1859 au prezentat comu
nicări specialiști de la 
muzeul și arhivele de- 
vene

Unirea Principatelor 
Române a fost urmarea 
„logică și legică” a lup
tei românilor Existând 
premisele realizării ei — 
unitatea etnică, lingvis
tică si culturală — si 
conștiința că doar uniți 
pot fi puternici, româ
nii si-au înfăptuit visul 
alegând același domn, pe 
Alexandru Ioan Cuza, 
în ambele principate. 
Alegerea lui Cuza, figură

luminoasă a istoriei 
noastre, a stârnit puter
nice ecouri în epocă. 
Puterile europene au 
avut reacții diferite față 
de unire. Unele au îm
brățișat-o, altele au 
respins-o. Până la ur
mă unirea a fost recu
noscută.

Alte aspecte privind 
unirea, contribuția per
sonalităților la împlini
rea ei, rolul evenimen
tului In modernizarea 
statului și modernizarea 
societății au fost de a- 
semenea teme ale comu
nicărilor prezentate In 
cadrul simpozionului, la 
care, alături de muzeo
grafi și arhiviști, au fost 
prezenți profesori de 
istorie, oameni de cultură. 
(V. ROMAN).

*

In atenția 
participan.ilor la 

traficul rutier

CUVÂNTUL LIBER $
. «W... . ^wavav.v.>M>C<

FILIALA FAC — HUNEDOARA
funcționează 1n continuare

(Urmare din pag. t)

liala PAG Hunedoara, op
țiunea lor făcându-se In 
nume propriu*.

Președintele interimar al 
PAC Hunedoara, dl Virgil 
Boca, declara ziariștilor că 
a aflat din presă că s-ar 
fi produs o fuziune cu PNL. 
Domnia sa, care este și pre-

Altfel se creează animozi
tăți și probleme care au 
ca rezultat imposibilitatea 
dialogului*.

în cadrul conferinței de 
presă s-a mai arătat că a- 
cel membri care au plecat 
din partid trebuiau să fa
că acest gest in nume pro
priu, fără a angaja filia
la. In acest mod au demi
sionat din PAG primarul

[>Viata Politică^]
ședințe al filialei Deva a 
PAC, preciza că partidul 
din care face parte spriji
nă politic noua putere șl 
că „PAC dorește să se cre
eze un mare pol liberal, 
dar nu oricum". Mai cate
goric a fost dl Vasile Po
tecă, membru in Comitetul 
Național. £1 consideră că 
«unificarea liberală nu se 
poate face prin racolare de 
membri. Ea nu poate ple
ca de la bază, de la nivel 
de filiale, ci de la vârf.

șl viceprimarul municipiu
lui Petroșani care au do
rit să aibă un sprijin po
litic în activitate și prin 
urmare au devenit membri 
ai PD, arăta președintele 
filialei locale.

Situația Organizației Re
gionale Hunedoara a PAG 
va fi discutată In detaliu 
și la Conferința Regională 
ce va avea loc la Deva in 
cursul lunii viitoare in 
prezența președintelui PAC, 
prof. Nicolae Manolescu.

O MĂSURĂ

„NESTATUTARA

ȘI ABUZIVA*

In urma publicării în zia
rul „Cuvântul liber*  a no
tei „Excluderi din PNLCD 
Hunedoara*,  bazată pe un 
comunicat de presă al a- 
cestei formațiuni politice, 
ne-a vizitat la redacție dl 
Gheorghe Cosma, unul dim. 
tre cei nominalizați.

Dl Cosma consideră că 
măsura luată de Comitetul 
Executiv Județean al filia
lei PNLCD — Hunedoara 
este „nestatutară și abuzi
vă*.  Potrivit dlui Cosma, 
ca membru al Comitetului 
Executiv al PNLCD, ales 
de Congresul din martie 
1995, dânsul nu poate fl 
schimbat din funcție de
cât numai de acest for.

Sursa citată precizează eă 
amândouă persoanele e®- 
cluse din PNLCD — Hu
nedoara nu au fost chema
te la ședința în cauză și 
că prin ceea ce s-a făcut 
se aduc prejudicii PNLCD 
și CDR.

Din cauza unor alune
cări de teren, In apropie
ri municipiului Lugoj, 
pe 'DN 68 A. intre Făget 

s-a instituit 
restricție de circulație la 
o bandă, accesul autobu
zelor și al autocami
oanelor mai grele de 3 
tone fiind Interzis pe 
acest sector. Pentru au
tovehiculele cu lungime 
mai mică de 8 m 
greutate mai mică 
20 tone, circuvția 

!; Făget și Lugoj se

•, pe DN 68 
}[ și Lugoj,

te desfășura pe drumul < 
județean 609 B Făget’ 
— Coșteiu — Lugoj, i 

Participanții din ju- I 
dețul Hunedoara Ia tra-J
ficnl rutier greu pe re-' 
lația Săcămaș — Timi-J 
șoara sunt sfătuiți să fo-‘ 
losească vqvele Săcă- 
naș — Arad

■

și cu 
de 

între 
poa-

I
■

Timi-S; 
șoara, respectiv Deva —Jî 
Simeria — Hațeg — Ca-i;
ransebeș — Lugoj — Ti-' 
mișoara. (Ing. Gheorghe] 
Brânzan. șeful SDN De-1 
va). 3*
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— 27); Un liceu pericu
los (28—30);

# — # •
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fjy Notre Dame 
■, - Martorul inc<'TȘli

• „ZARAND**  BRAD: 
f Un sărnt de milioane (24

• „PATRIA**  DEVA : 
Reacție în lanț (24—27); 
Un sărut de milioane (28 
- 30);

• „FLACARA**  
NEDOARA: Goana 
cadou (24—30);

• „PARING**  
ȘANI: Martorul 
(24—27); îngerii 
(28—30);

HU- 
după

PETRO- 
incomod 
păzitori

, • „CULTURAL" LU-. 
PENI: Cocoșa tul de la 

; (24—27);
Martorul incomod (28— 
60);

• „PATRIA**  ORAȘ- 
TIE: Un liceu periculos 
(24—27); Vremea răz
bunării (28—30);

• „LUCEAFĂRUL**  
VULCAN: Vremea răz
bunării (24—27); Cocoșa- 
tul de la Notre Dame 
(28—30);

• ..DACIA**  HAȚEG t 
îngerii păzitori (24—26); 
Clubul vrăjitoarelor (27 
— 30);

• „MODERN**  HUNE
DOARA: Ziua indepen
denței (24—26);

• CASA DE CULTU
RA CAL AN: Diabolique 
(23—26);

• „LUMINA**  ILIA : 
Avocatul diavolului f (24 
— 26).

I

I

I

Sâmbătă, 25 ianuarie 1997
mașinile lor zburătoare 
(r); 13,15 Știrile Pro TV; 
13.20 Film • Mere roșii 
(Casa de filme I, 1976); 
15.90 Baschet NBA (rez.}; 
16,15 
17,45 Lumea 
18,00 Serial • VR 5 (ep. 
4); 19,00 Te uiți și câș
tigi! (cs); 19.30 Știrile
Pro TV ; 20,00 Film • 
Capcana morții (SUA. *82);  
22,05 Știrile Pro TV; 22.10 
Serial • Crimă cu pre
meditare (ep. 18); 23,00
Serial o Nemuritorul ; 
0,05 Sport la minut.

7,00 La prima oră :
8.50 Tip-top, mini.top!;
9.50 Serial • Drumul spre
Avonlea (ep. 69); 11,25
Pas cu pas ; 12,15 Pla
neta Cinema; 14,00 Jur
nal ; 14,10 Tranzit 126 • 
MTV — Top 20; Seriale; 
C.E. de patinaj artistic; 
‘18^45 Desene animate;
19,15 Teleenciclopedia ; 
20,00 Jurnal; 20,40 Serial 
Inamicul inamicului (II) 
• Răzbunarea; 21,35 Ba
lul muzicii ușoare; 22,45 
Serial • Perla Neagră (ep. 
77); 23,45 Petreceți cu
noi... la Hanul Melodiilor; 
0,25 Australian Open • 
Finale (rezumat).

CtvrO
7,00 întâlnirea de sâm

bătă 
12,00 
13,00 
13,30 
gazin 
Desene animate; 
.Serial

17,10 Itinerare 
ale;
cală TV ; 20,30 Pariați pe 
campion! (cs); 21,00 TVM
• Mesager; 22,00 Serial
• Santa Barbara (ep. 582);
22.45 Duminică la Glod;

2S.15 Săptămâna sportivă
23.45 Alfa fi Omega.

• TVR Cluj-N.; 
MTV Disco Dance;

TVR Timișoara ; 
Est Meridian ma_
• TVR Iași; 15,50 

16,20
Alejandra; 

spiritu- 
17,40 Serata muzi-

[PRO - TVJ

>

7,00 Desene animate ; 
9,30 Serial • Flipper (cp. 
59); 10,00 Seria] • Hardy 
Boy (ep. 2); 11,00 Serial
Acei oameni minunați și

Duminică, 26

CnTF)
Fotbal american ; 

Iu*  Gaiță;

7,00 Știri; 7,15 Serial • 
O iubire de neuitat (ep. 
90); 8.00 In vizită la An
tena 1; 10,QO Desene ani
mate ; 11,00 Serial •
Văduva (r); 12,30 Film
artistic • Tokyo cowboy 
(SUA); 14,00 Știrije amie
zii; 14,10 Film artistic • 
Victima iubirii (r); 16,00
Fir întins; 17.00 Serial o 
Sfântul (ep. 5); 18,00 Ci
nema • Cinema; 19,00 
Film artistic • Niciodată 
nu e 
20,30 
Film
(SUA);
Cyborg Cop III (SF, SUA, 
1995); 1,30 Video pop — 
rock.

8,00 Bună dimineața !; 
9,00 Ping, pong!; 10,00 
Serial • Colț alb (ep. 3);
10.30 Lumină din lumină;
11.30 Festivalul și con
cursul de Interpretare 
„Marin Lătărețu**;  12.00 
Viața satului; 13,30 Serial
• Visând la Jeannie (ul
timul ep.); 14,00 Jurnal; 
14,20 Sub semnul Gan
gelui • India; 14,30 De
sene animate; 15,00 Gala 
Iaureaților C.E. de pa
tinaj artistic ; 18,00 Se
rial SF o Star Trek (ep. 
17); 18,45 Desene anima
te ; 19,15 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal • Meteo ; 
20,35 Tragerile Loto Spe
cial 6/49 • Noroc; 20,50 
Film o Tânărul Joe (SUA
— 1994); 22,30 Filmele
săptămânii; 23,45 Serial
• Setea (ep. 15); 0,35
Australian Open (finale
— rezumat).

ianuarie 1997
9,00 Super Abracadabra
• Serial a Fiica ocea
nului (ep. 11); 11,00 Film
• Secta (dramă); 12,55
Știrile Pro TV; 13,00 
rial • News Radio 
19); 13,30 Scria) •
gea lui Shannon (ep.
14.30 Stan și Bran ; 15,00 
Lumea filmului;
Fotbal
17.30 
sportului;
Pro TV 
Turist 
Știrile 
Serial 
West ; 
Center

Se- 
(ep. 
Le. 
17);

15,30
• II Calcio (d): 

Gillette — lumea 
19,30 Știrile 

; 20,00 Film • 
întâmplător; 22,15 

Pro TV;
• Centra!

23 JO Serial Op 
(cp. 1).

22,20
Park

CÂrtTENAȚ)
!/

prea târziu (SUA); 
Observator; 21,00 
• Asediu la Marion 

22,40 Film •

[DEVASAT+]
10,00 — 12,30 Reluări ;

13,30 Videotext; 19,00 
întâlnirea de sâmbătă sea
ra ; 20,00 Jurnal TVR ; 
21,00 Crăciunul păpușilor 
Muppets; 22,25 Film • 
Numărătoarea fatală; 0,00 
Ecran sexy.

7,00 5 x 2 0 TVR Iași; 
13,00 MTV o Greatest 
Hits ; 14,00 Jurnal; 14,10 
Film • Hoața (Franța); 
15,40 Descoperirea pla
netei ; 16,10 Serial • 

Alejandra; 17,00 Un zâm
bet pentru vârsta a treia 
18,00 Oglinzi paralele > 
19,15 Ritmuri muzicale ; 
19.25 Serial • Puterea, 
pasiunea (Australia); 19,55 
Maeștrii; 21,30 Fotbal 
• Piacenza Roma (d); 
23,30 Miss World 1996.

7,00 Știri; 7,10 Serial • 
Sfântul (r); 8,00 Desene 
animate; 9,00 Serial • 
Misiune ultrasecretă; 9,30 
Serial • Comoara tem
plierilor; 10,00 Fir în
tins (r); 12,00 Tclerebtis;
13,00 Știri; 13,10 Calei
doscop; 15,00 Film • 
Anastasia (IU); 17,00 Se
ria I • Sfântul (ep. 6)ț 
18,50 Film o Tulburări 
în oraș (SUA); 20,30 Ob
servator; 21,00 Film • 
Un prieten adevărat 
(SUA); 22,50 Știri spor
tive; 23,00 Film • Cerul 
drept martor (Fran(a).

[DEVĂSĂLq

1

[PRO - îvl

10,00 — 12.40 Reluări; 
19,00 

19,17

7,Oo Desene animate ;

11,15 Videotex!; 
Desene animate; 
Serial o Trei destine 

(ep. 86); 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Film o Dacă ci
neva ar fi știut; 22,25 
Videotext,

t a

y.v.v 
a'.va
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Mergând pe jos, nu mai ajung Ia școală

•:

' In ziarul nostru nr. 1780 
din 5 decembrie 1900 a 
apărut articolul „Pe ei 
cine-l ajută 7*,  în care se 
spunea că mai mulți e- 
levi din Dealu Mare, Du- 
dești șl Luncoiu de Sus 
fac naveta pe jos la șco
lile din Vălișoara și Lun
coiu de Jos. Se mai pre
ciza ți soluția posibilă, 
sugerată de primarul co
mune*  Vălișoara, dl Ion 
Huh. Aceasta era trans
portarea, cu mașina con
venția pentru minerii de 
ia Dealu Fetii, a elevilor. 

, Dar S.C. „Crișbus" S.A. 
î > Brad n-a găsit probabil 

! soluția profitabilă, deoa- 
[ rece recent un părinte 
i s-a prezentat la redacție 

J > să ne ceară sprijinul în 
aceeași problemă. Dom
nul lUe Poenar din Dealu 
Mare, care are un copil 
in situația arătată, sus
ține că elevii nu mal a- 
jung la școală șl se opresc

I

IZ3

IIAI AZI, BA VINO MAINE

Mi s-a defectat televi
zorul și în 17 dec. l-am 
dus la reparat Ia atelie
rul de reparații radio-tv 
al cooperativei „Moțul” 
(responsabil dl Iancu). 
M-am dus după ei în 
ziua stabilită, la ora 17, 
dar mi s-a spus să revin 
pe la 19. că. nu-i gata. 
Âm revenit, dar la ora 
aceea, oră de închidere, 
toată lumea se grăbea și 
aparatul ă fost pus în 
priză doar 1—2 minute, 
timp în care n-am putut 
vedea mare lucru. După 
ce am achitat costul re
parației (35 mii lei), i-am 
spus : „Dacă nu vede bi
ne. ce fac ?“. Am fost a- 
sigurată că va funcționa 
și dacă nu să-1 duc îna
poi. Ceea ce a și trebuit 
să fac

Am revenit cu apara

la butic ori la „Șura Mo
țului1* ți în loc de lecții 
fac... jocuri. Sau chiar 
mai rău. Pe drum se bat, 
își rup picioare, se a- 
menință cu bricege. Dum
nealui mal spune că pă
rinții celor aproximativ 
18 elevi din Dealu Ma
re ar fi dispuși să plă ■ 
tească un abonament lu
nar nu de 11 mii ca pâ-

NAVETA ELEVILOR

nă în prezent, cl de 40 
de mii lei, ca mașina pen
tru mineri să-i transpor
te ți pe elevi ți să fie 
siguri că le ajung copiii 
cu bine la școală.

COMPENSAREA CU 
50 LA SUTA A 

TRANSPORTURILOR

Dl Emil Șandru din Zam 

tul vineri 3 ianuarie șl 
apoi marți dimineața, la 
termenul promis. Din 
nou mi s-a spus să vin 
seara, dar când m-am 
dus televizorul era în a- 
celași loc. Aceeași po
veste miercuri seara. Am 
revenit joi dimineața, dar 
dl Iancu tocmai pleca; 
mi-a spus : ,Veniți disea- 
ră că-i gata". Am revenit 
doar a doua tei. sperând 
că având mal mult timp 
nu voi mai fi amânată. 
Atunci l-a luat (după ce 
l-am ajutat să-l recunoas
că), l-a dus în atelier și 
mi-a spus să vin după 
ora șase că precis va fi 
gata. La șase și zece mi
nute pe ușă era un lacăt 
mare, luminile erau stin
se și perdelei*  trase.

După o săptămână de 
amânări șl tergiversări, 

ne întreabă dacă „elevii, 
pe bază de carnet vizat 
la zi, pot obține bilet de 
călătorie și abonament 
lunar cu tarif redus cu 
50 la sută*.  întrebarea 
dumnealui vizează trans, 
portul auto, întrucât pe 
C.F.R. se întâmplă acest 
lucru, elevii și studenții 
obținând bilete la jumă
tate de preț.

J •%•

Chîar dacă ministrul 
învățământului e același 
pentru toți elevii care 
fac naveta, Indiferent de 
mijlocul de locomoție, 
sistemul de compensare 
nu poate fi unitar, dom
nule Șandru. Cu bilete
le de tren e mai simplu, 
între S.N.C.F.R. și Minis
terul învățământului exis
tând o convenție și cele 

ml s-a închis ușa în nas. 
Eu sunt femeie în vârstă 
de peste 60 de ani și pre
tind să fiu respectată. 
Minciuna, pe lângă mul
te alte rele, este cel mai 
urât lucru din lume. 

DE CE NU-ȘI FAC DATORIA ?

La Asociația de locatari nr. 139, Deva, femeile 
angajate să întrețină curățenia pe casele scărilor nu-și 
fac datoria. Unele nu mătură 3—l zile, că de spălat 
nici nu poate fi vorba. Nici aleile dintre imobile nu 
sunt măturate. Cel mai deplorabil este aspectul aleii 
dintre blocurile 42, 41 și 44. ce au fațadele pe stra
da 22 Decembrie și intrării*  prin spate. (Aurel Teiu- 
șan Deva, str 22 Decembrie, bloc 42, sc. C, ap. 28).

POȘTA RUBRICII

• Stimată dnă Mirela Bunea din Orăștie, strada 
Pricazulul. nr. 34. ap. 83, ceea ce ne rugați nu este 
de competența noastră. Adresați-vă conducerii R.A. 
„Activitatea*  Orăștie, care sperăm că nu va face un 
secret din această problemă, fiind vorba totuși de 
pensia de întreținere a unui copil.

dpuă decontându-se între 
ele. Dar transportul auto 
11 efectuează foarte mul
te societăți din țară. De 
aceea — așa cum ne in
forma dna Mariana Mier- 
toiu, contabil șef la In
spectoratul Școlar Jude
țean — s-a convenit ca 
elevii să-ți cumpere a- 
bonamente lunare la preț 
integral și apoi să le de
pună la școală (la sfâr
șitul lunii). Aceasta pe 
bază de tabele cu elevii 
navetiști le decontează 
jumătate din costul abo
namentului.

Deci 
trenul, 
zul al 
ză de 
50 la sută (la auto, doar 
în cazul abonamentelor). 
Diferit este doar modul 
In care se realizează 
compensarea.

atât transportul cu 
cât șl cu autobu- 

elevilor beneficia- 
o compensare cu> 

j

La capătul răbdării, a- 
pelez la dv să mă aju- 
thți.

FLOAREA CRISTEA, 
Brad, str. 1 Iunie, nr. 19, 

bloc C 2 bis, ap. 7.

•
i
i
i

„Consumcoop" Dobra 
nu se înscrie 

în degringolada 
comerțului sătesc
• 1996 — un an pozitiv • In sate sc aduc măr

furile cerute de oameni • Nu câștigul pe primul plan, 
ci satisfacerea cerințelor de consum • Concurența 
factor de progres • Noul cadru legislativ pentru 
cooperația sătească.

II
Ziarul nostru a mai scris 

despre degringolada rețelei; 
comerciale din mediul ru
ral, consemnând că aceas
ta se depreciază din ce în 
ce. Din acest punct de ve
dere. „Consumcoop” Dobra 
face excepție în sensul că 
activitatea acestei unități, 
deși dezavantajată serios de 
necazurile tranziției, se află 
totuși în evoluție pozitivă, 
în fundamentarea afirma
ției de mai sus aducem 
câteva cifre : • în 1996 
valoarea desfacerilor de 
mărfuri s-a ridicat la 1 050 
milioane lei; • profitul brut 
obținut a fost de circa 10 
milioane lei; • s-au făcut 
investiții serioase pentru 
modernizarea unităților cu 
amănuntul; • în prezent 
funcționează 22 de unități 
comerciale în comunele 
Dobra, Lăpugiu de Jos și 
Bătrâna; • se aduce marfă 
de care au efectiv nevoie 
oamenii pentru viața de zi 
cu zi. Consemnând aceste 
cifre și realități să redăm 
o discuție cu dl Romulus 
Uscatu, președintei*  „Con- 
sumcoop11 Dobra :

— Lucrez în cooperația 
de consum din 1985 și-mi 
place ceea ce fac. Tocmai 
din această pricină n-am 
plecat — deși an avut 
multe ocazii — din acest 
sector.

— Ce rol are, în aceas
tă perioadă, cooperația de 
consum ?

— Vedeți, noi cei din 
comerțul sătesc nu urmă
rim întâi de toate câștigul, 
deși ne interesează, evi
dent, ci să aducem oame
nilor din mediul rural ar
ticole de care au nevoie 
în mod curent. Aplicăm a- 
daos maxim de 30 la su
tă. dar sunt multe măr
furi la care aplicăm 5 la 
sută. în altă ordine de idei, 
ne consultăm continuu cu 

cumpărătorii, am Introdus 
sistemul de precomandă. 
iar în cazul materialelor 
de construcție ducem mar-, 
fa acasă la oameni.

— Au apărut șl-s tot mal 
mulți comercianțiî particu
lari. Vă deranjează faptul 
acesta 7

— Nu, dimpotrivă, căci 
concurența este un factor 
de progres, ne determină 
să ne apropiem și mal 
mult de cerințele oameni
lor. De altfel aproviziona
rea cât mai bună merge 
paralel cu strădania de a 
fi cei mal buni și In ce 
privește servirea. Avem oa
meni bine pregătiți ce se 
străduiesc să-și fâcă cât 
mai bine datoria ce și-au 
asumat-o.

— în Dobra sunt multa 
magazine goale.

— Da, fiindcă n-am a- 
vut bani să le umplem 
cu marfă. Ele Insă au fost 
trecute în conservare.

— Ce gânduri aveți cu 
ele ?

— 1*  vom redeschide 
treptat, fie le vom închi
ria unor întreprinzători. La 
vânzarea lor nu ne gân
dim.

— Cum este Legea co
operației de consum recent 
adoptată 7

— Revine la sistemul 
de acțiuni și acționari. în 
această perioadă muncim 
la stabilirea listei de ao- 
ționari. la determinarea 
valorii unei acțiuni în ve
derea adunării din marți® 
a.c., unde vom alege con
siliile de conducere In ca
re vor Intra și acționari. 
Noua lege oferă cadrul a- 
decvat pentru revigorarea 
comerțului cooperatist șl 
chiar dezvoltarea acestuia, 
evident pe baze noi.

TRAIAN BONDOR

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 

I 
I 
I 
I 
I

Semnalul a fost recepționat
în nota „Prețuri și pre

țuri” din Cuvântul liber 
nr. 1799 din 10 ianuarie 
a.c„ am tras semnalul 
privind „ingeniozitatea 
grabnic manifestată de 
conducerea Cooperativei 
de consum Crișcior —• 
Brad, față de propriii con
sumatori de a scumpi

Politia
Peste 400 de persoane 

au fost cercetate în anul 
1996 de către ofițerii Bi
roului poliției criminale 

prețul de desfacere a 
pâinii albe de 0,700 kg. 
Dându-și seama că cele 
sesizate au fost corecte, 
Iar scumpirea făcută a 
fost pe lângă normele în 
vigoare, iată că cei de la 
cooperație, Începând cu 
data de 13 ianuarie, au 
scăzut prețul pâlnii de

criminală în
din cadrul Poliției Mu
nicipiului Deva. Cele mal 
multe dintre acestea au 
comis furturi în dauna

«»

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Ia 1300 la 1100 lei. Sun
tem bucuroși că semna
lul tras a fost recepțio
nat cu rapiditate, iar pre
țul de vânzare a celui 
mai important aliment de 
pe masa noastră se apro
pie mal mult de punga 
fiecăruia. (Al. 3te).

I
acțiune Jl 

avutului privat (din u- ■ 
nități comerciale și lo-1 
cuințe), diferite acte dea 
violență (VJf.) |

I Aspect din Muzeul aurului din Brad. Foto : PAVEL LAZA
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’ „CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI» » 
| • „Descoperîndu-tc pe oricine un epitaf”. j
Itine însuți, in veți să-i cu- LUCIAN BLAGA■

noști pe alții». |iW. II. ALLEN • „In marile jocuri alea 
vieții descoperim în noi | Ia „Dacă vrei să fii mai o forță neobișnuită sau oa 

bun. cunoaște-te mai slăbiciune Pe care nu| 
Ibinc* *.  ■ contăm». «

veriță zburătoare ce ajun
ge până la aproximativ 
120 cm lungime, din care 
cana jumătate este numai... 
coadă.

• 6el mai mort lac din 
lume este .Lacul Morții" 
din Sicilia. Pe țărmurile 
sale nu crește nici un 
fel de vegetație; introdusă 
în apele sale, orice ființă

A. AMADO G. CALINESCU |

• In 1981 poșta suedeză 
a fost pusă la grea în
cercare din cauza unei 
scrisori.

în 1711 un soldat din 
armata lui Carol al XII- 
lea a trimis o scrisoare din 
Imperiul Otoman în patrie, 
pe adresa doamnei Marga
reta Nilsdotter. Plicul 
respectiv ajunsese corect 
până la Copenhaga, unde

son din Vallakra (Helsing
borg) a primit prin poștă 
o înștiințare de la oficiul 
pentru probleme sociale, 
prin care 1 se confirma 
admiterea ei la o grădini
ță de copii. Numai că ea 
a venit cam târziu, deoa
rece Johanna de abia îm
plinise 106 ani. De fapt, 
doamna Jonson solicitase 
primirea sa la un azil de

Sportul de performan
ță — amator sau pro- 
fesionist — prin cam- 
oionii naționali, olimpici 
și mondiali, a oferit ci
nematografului interpreți 
ideali în filme cu te
matică sportivă, sau în 
scene în care evoluau 
acești campioni. Unii au 
făcut o carieră cinema
tografică îndelungată, al-

;•

Gibbons și „Captive Glrl”i , 
„nniiirnt ___ mr.A t

i:
■

(Fata captivă) — 1956. re-! 
gia William Berke. •

ESTHER WILLIAMS/ 
campioană la natație,]
după un șir de spectacole;! 
nautice, „Metro — Gold-* ,
wyn — Mayer» o lan- J * 
sează intr-un lung șir dej ! 
filme muzicale cu balet [ 
nautic și montări fastu- j • 
oase între 1942—1962. j ț

I • „In propriile noastre 
I defectă putem găsi ade- 

seori capza și explicația

I greșelilor altora”.
f.L. AVEBURY

I • „Cunoaște-te pe tine

I însuți»; foarte bine, dar 
pentru a începe ceva în

I viață nu trebuie să aș. 
.tepți până te vei cu-

Inoaște pe tine însuți ; în 
caz contrar, această Io-

| zincă ar deveni pentru

• ;,A fi tu însuți în.|
seamnă a avea curajul | 
tuturor slăbiciunilor și ca-| 
lităților, oricât de mici ari 
fi“. 5

I’ .CONSTANTINESCU |

• „Retrage-te in tine în.l
suți; practică deseori I 
această reculegere su-1 
fletească ; vei deveni un ■ 
om nou”. |

MARCUS Al RELIUS •

Performanțe poștale

Meridiane lirice
„Poezia
este lumea, umanitatea, 
propria viață 
înflorite prin cuvânt, 
limpedea minune 
a unui ferment delirant.

I

Când găsesc ț
în tăcerea aceasta a mea ț
un cuvânt, ț
el e dezgropat din viața mea ț
ca dintr-un abis». i

GIUSEPPE UNGARETTI ’ 
(„Poezia") }

s-a oprit din cauza ma
relui război nordic (1760— 
1721). Descoperită în arhi
vele daneze, scrisoarea a 
fost expediată în 1981 de 
un istoric spre Suedia, unde 
a ajuns astfel după o 
mică întârziere de 270 de 
ani.

• Un adevărat record a 
fqst înregistrat și de poșta 
italiană. O scrisoare ex
pediată de la Milano la 
Udine a ajuns în mâna 
destinatarului după o că
lătorie care nu a durat 
decât... 23 de ani. Atât 
i-a trebuit pentru a stră
bate cei 382 kilometri care 
despart cele două locali
tăți italiene. Tot în Ita
lia ,o carte poștală ilustra
tă expediată din Latina, 
unei familii din Gubbio, a 
ajuns la destinație „doar” 
după 15 ani.

• Suedeza Johanna Jon-

bătrâni, dar autoritățile 
i-au îndrumat cererea spre 
biroul care se ocupa de 
grădinițele de copii, unde 
s-a crezut că, din gre
șeală. anul de naștere al 
solicitantei a fost trecut 
1879 în loc de 1979.

• O scrisoare neobiș
nuită a fost trimisă în anul 
1885, de la Everan la Ti- 
feis (localități din Rusia). 
Scrisoarea avea următoa
rea adresă: .„Orașul Tiflis, 
fratelui meu Sandro, Gim
naziul clasic, aflat pe 
bulevard. Să fie înmânată 
poștașului, în caz că nu 
este poștașul, atunci să 
fie dată femeii de servi
ciu, dacă nici pe ea n-o 
găsiți, o dați bucătarului, 
de nu-i nici bucătarul de 
găsit duceți-o la portar. 
Nu vă temeți, câinele nu 
muscă".

Grupaj de 
ILIE LEAHU
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ții doar efemeră. SONJA 
HENIE, campioană olim
pică și mondială la pa 
tinaj artistic și de per
formanță. a fost prezen
tă pe ecran între anii 
1927—1948. Supranumi
tă „prințesa patinajului” 
a jucat în numeroase fil
me din care menționăm: 
„The Sun Valley Serena
de” (Serenada din Valea 
Soarelui) — 1941, regia 
Bruce Humberstone.

JOHNNY WEISSMU
LLER, multiplu campion 
olimpic și mondial la na- 
tație, este interpretul ro
lului „Tarzan” și „Jim 
al junglei" între 1932 — 
1955. Din lunga sa fil-

■ mografie, menționăm : 
„Tarzan and His Mate” 
(Tarzan stăpânul junglei) 
— 1934, regia Cedric

Dintre acestea, notăm: 
„Bathing Beaty" (" 
moașa înotătoare) — 1944, 
regia George Sidney și 
„Neptun’s Daughter” 

(Fiica lui Neptun) — 1949, 
regia Edward Buzzell.jw 
în fine, campionul olim-îj 
pic la schi TONY SEI-J*  
LER este prezent în<! 
comedii muzicale pre-? 
cum „Ein Stern Halit von-jî 
Himmel” (O stea 
din cer) — 1961, 
Geza von Gziffra. 
sfârșit, o prezență 
meră pe ecran a 
campionul olimpic 
săritura în înălțime 
prăjina ,BOB SEAGRAN, ■

(Fiu-!;

cade? 
regia" 

în i 
efe-J 
avut1 

la*  
cuj

prezent în comedia poli-, 
țistă „The Fantastic Se_J 
ven” (Cei șapte fantas- • 
tici) — 1980, regia John ? 
Peyser. ‘
ADRIAN crupenschi. a

W/AWA'AYAVAYAW.VAWAWiW.WJWAW

EXPRESII
. • „OMUL ESTE UN A-

NIMAL SOCIABIL" —
* astfel a definit Aristotel, 
Iîn lucrarea sa „Politi

ca-’, înnăscuta tendință a 
I' omului de a cânta so

cietatea semenilor săi. Maț 
' întâlnim uneori și va_ 
j rianta : „Omul este prin 
» natura sa o ființă socia- 
j bilă”.

Această expresie a fost 
I popularizată de gândito

rul francez Montesquieu 
i prin „Scrisoarea 87” din 
I „Scrisorile persane”, iar 
• de scriitorul rus A.I. Her- 
| zen, prin cartea „Scri-
« sori din Franța și Ita-
I lia”. în capitolul „Din 
J nou Ia Paris”.
I • ,O, PAȘA, CAT DE
J DARNIG EȘTI1" — vers 

din poezia „El Zorab” de 
» G. Coșbuc — a devenit g 
| expresie prin care ironj-

CELEBRE |
zăm în vorbirea curentă j 
zgârcenia sau meschină- | 
ria cuiva. De pildă, când • 
pentru o faptă remarca- | 
bilă, care ar merita o - 
răsplată, concretă, cine- I 
va oferă simple pro- J 
misiuni, e foarte potrivit i 
să-i amintim, ironic, cu- I 
vintele pe care arabul din j 
poezia lui Coșbuc le-a | 
adresat „mărinimosului” • 
pașă. |

• „ORTUL POPII" — j 
ortul, o monedă veche. J 
în valoare de >ece pa- i 
rale, era pe vremuri plata I 
obișnuită pentru slujba j 
religioasă la o înmormân- | 
tare. De aceea, „a da • 
ortul popii” a ajuns să | 
însemne ,.a-și da sfâr- . 
șitul”. |

Grupaj de
ILIE LEAHU I
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LAUREAȚII PREMIULUI NOBEL PENTRU LITERATURĂ
• 1951

PAR LAGERKVIST (1891 — 1974, 
Suedia)

„pentru vigoarea artistică și adâncă 
originalitate cu- care a cântat în creația 
sa răspunsul la veșnicele întrebări ale 
omenirii".

• 1952
FRANCOIS MAURIAG (1885—1970, 

Franța)
„pentru profunda sa intuiție spiri

tuală și pentru intensitatea artistică cu 
care a dezvăluit în romanele sale drama 
existenței umane».

• 1953
WINSTON CHURCHILL (1874 — 

1965, Anglia)
„pentru măiestria descrierii istorice 

și biografice, precum și pentru strălucita

sa oratorie în apărarea înaltelor valori 
umane”.

• 1954
ERNEST HEMINGWAY (1899 —

1961, S.U.A.)
„pentru măiestria artei narative, 

demonstrată în „Bătrânul și marea”, și 
pentru influența pe care a exercitat-o 
asupră stilului contemporan».

• 1955
HALLDOR LAXNESS (1902 — 1962, 

Islanda)
„pentru via sa forță etică ce a re

înnoit marea artă narativă a Islandei”.
• 1956

JUAN RAMON JIMENEZ (1881— 
1958)

„pentru poezia lui. care, în limba 
spaniolă, constituie un exemplu de înal
tă spiritualitate și de puritate artistică”.

• Păstrăvul, pește din 
apele de munte, deține câ
teva „recorduri” față de 
alte specii: înoată cel maî 
repede (poate atinge 31 de 
km pe oră, în timp ce 
știuca poate înota cu „doar” 
25 de km pe oră), sare 
din apă până la circa 60 
cm. iar femelele păstrăvu
lui depun cel mai mare nu
măr de icre.

• Un ou de struț cân
tărește circa 1600 de grame, 
din care 280 de grame re
prezintă greutatea cojii.

în insula Madagascar, 
din Oceanul Indian, a tră
it însă în epocile geolo
gice îndepărtate o pasăre 
denumită de specialiști 
„Aepyornis”, ale cărei ouă 
cântăreau în medie 12,5 
kilograme.

• în Asia de Sud există 
o veveriță uriașă, a cărei 
lungime depășește 90 cm, 
din care circa 45 cm repre
zintă lungimea cozii. Dar 
în japonia trăiește o ve- 

CURIOZITĂȚI

moare imediat, deoarece 
lacul este de origine vul_ 
canică și de pe fundul 
•său izvorăsc două surst 
naturale de acid sulfuric,

• Balena realizează mari 
performanțe submarine. Ea 
se poate cufunda până la 
o adâncime de 240 — 300 
m, în zone în care apa 
atinge o presiune de 70 
kg/cm pătrat. Ea navi
ghează normal cu o viteză 
de 8—10 km/oră, dar când 
este urmărită, viteza sa 
poate dubla.

e Cea mai rapidă insectă 
este libelula, care pe par
cursuri mici poate atinge 
chiar și 90 km pe oră.

Grupaj de 
ILDB LEAHU
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
© „Dacă n_aș avea încredere în viață, dacă 

mî_aș pierde credința în femeia iubită,, în existența 
ordinii universale, dacă m-aș convinge că totul nu 
este decât un haos blestemat și fără nici o noimă; 
de_ar fi să sufăr cele mai cumplite dezamăgiri ce se 
pot abate asupra unui om, cu tot aș fi dornic să 
trăiesc, fiindcă, o dată ce mi.am lipit buzele de 
cupa vieții, nu m_aș indura s.o smulg de la gură 
până ce n-aș deșerta-o până la fund!”.

» DOSTOIEVSKI

I 
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I 
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I 
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I 
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I
I
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VIAȚA, MOARTEA...

• „Cred că murim tot timpul. De fiecare dată 
când nu simțim ceva, când nu descoperim ceva, când 
doar repetăm ceva mecanic. în acel moment 
mort”.

ești

• Un american voia să 
cumpere un castel și-1 
întreabă pe proprietari

— Sper că în castelul 
dumneavoastră nu 
fantome.

— Vă asigur că 
trăiesc de 500 de ani aici, 
și n-am văzut nici una!

— O —
• Mătușa revenită după 

doi ani in vizită îl întreabă 
pe Gigei:

— Tu mă mai cunoști 
pe mine?

— Gred că matale ești 
mătușa aia despre care 
spune tata că întotdeauna 
vine cu mâna 
noi...

există

nu. Eu

goală la

— Și mieunatul ei 
trezește?

— Nu. dar eu dorm 
câinele...

— O —
• Intr-un bar. do! băr

bați, pe jumătate beți, își 
fac confidențe:

— O vezi pe bruneta 
aceea înaltă care intră a-

to

I
II

•»
5

Gu mâinile-nghețate a- acum să te îmbrățișez. să> 
prind o lumânare pe mor- fim iar împreună, po-J 
mântui tău, tânără fată vești și taine împărțind.; 
— a?a vei rămâne mejeu. O, de câte orj am certat •

De când ai plecat, tim- Moartea și Cerul, ca unî
•

De când ai plecat, tim-

cu

UM@D

ț

■>

■

Remember
I

I %
»

BORGES
• „De ce oare destinul nu ne.a făcut imuni 

de jocul năprasnic al pasiunilor? De ce suntem 
voiți —• biete trestii tremurătoare, să ne îndoim 
furtunile vieții?”

HOFFMANN
„Viața o mult mai grea decât 
sau științele economice”.

HUXLEY
„Totul e deșertăciune asta e 
recunoaște că și el jinduic să

chimia

nu va 
ea?”

față 
ne_ 
sub

limba sanscrită,

sigur ; dar cine 
guste puțin din

THACKERAY
• ,,De câte ori în viața mea, vrând.ncvrând, am 

■at în același fel o mască ingenioasă pe chipul
t, -u’zci, pe chipul iubirii, pe chipul virtuții, pe chi
pul suferinței, făcând astfel suportabilă viața!”

KAZANTZAKIS
• „Moartea ar fi un vis, dacă din când în când 

am putea deschide un ochi”.
J. RENARD 

Selecție de ILIE LEAIIU

• r— Mămico, 
copiii au râs de 
care a căzut într-o 
numai eu nu.

— Foarte bine ai 
Dar cine a căzut în

— Eu!
— O —

• — Ospătar, câți ani 
are găina asta?

— Domnule, noi lângă o 
găină servim cartofi, orez, 
salată. Niciodată nu ser
vim biografia ei...

— O —
• — 6um te trezește din 

somn dimineața soția ta, 
dacă nu vorbește cu tine?

— îmi pune pisica în 
pat!

azj toți 
un copil 

baltă.

făcut, 
baltă?

cum? Ei bine, este ne- 
vastâ-mea. Iar blonda—la 
braț cu ea — amanta mea.

— Să te spargi de râs, 
răspunde celălalt. In ceea 
ce mă privește este exact 
invers!...

- O —
• Doi ciobani discută:
— Vasile, ia spune tu, 

ce-i miculuc. miculuo 
și-năuntru și mai miculuc?

■— Măi, bată-1 să-l bată, 
apăi dară n-o fi acidul 
dezoxiribonucleic.

Culese si prelucrate de
ILIE LEAIIU

ii

i:

pul a crescut în părul 
meu și fire de zăpadă, 
pe cruce a rămas chipul 
tău zâmbitor și ochii mei.

glEPSIDRA)

același mic izvor de apă 
sărată... azi ți-am adus 
în dar o floare albă.

Mi_e atât de dor de 
tine și anii ce-au trecut 
— mulți ani — îmi tot 
șoptesc că suntem mai 
aproape și ce n-aș da

fur atunci mi te_a răpit... i J 
și.n timp de câte ori am! • 
vrut să fi *ost  eu și tu J î 
s-aprinzi lumini... ’;

E prea târziu în lume,; 
de moarte — prea de-; 
vreme, aici în viață eu<. .. ,mai zăbovesc, acest mor- J • 

mânt e între noi, mă-ntoro < J 
mereu la tine și sper!; 
să te-ntâlnesc... ;'

O floare albă și o lu-< 
mânare.

i

i 
ânare.
Astăzi ți-aș sgune din]> 
îflet: La mulți anl!<[suflet:

...dar pot să-ți spun doar: 
Dormi în pace!

INA DELEANU

de la turci.

DUMITRU IIURUBA
Spinoza

VAWAWZAW.'AWAW/.WZAW

mai umbli vandra? 
depeni vorbe dulci? 
mai faci pe tandra

Ai brățări și ai inele, 
Ești ca Pomul de Crăciun. 
...Alelei, ce pui de iele 
Am iubit ca un nebuni

Gaston Bachelard
• „Gine iubește pe Dumnezeu cu ade

vărat nu trebuie să ceară ca Dumnezeu 
să-1 iubească la rândul său”.

• ..Memoria omului e tot atât de veche 
ca și nefericirea”.

Pe unde 
Cui mai 
Cu cine
Și cu cine te mai culci?

„Geea ce vine din

Alelei, tu, Coryntină.
Ești frumoasă, nu te-ncurci! 
Sameni, bre, cu o cadână 
Emigrată

decât oameni răi”.
J.J. Rousseau 

„Și cei slabi, da- 
uniți, devin pu

3
Că-S 
ternici”.

S.J. Drexelins
• „Existența este o cucerire asupra 

neantului”.

Proverb arab 
timp, nu vin® 

niciodată pentru a rămâne, ci pentru a 
trece”.

Alelei, tu
Corimtină

kJ
folclor scris contemporan —

PUTERE 
SLĂBICIUNE...

3 ..Pentru nimic nu 
cheltuim atâta forță ca 
pentru lucrurile pentru 
cars avem b „slăbiciune”.

L. Blaga
© ..E al tău numai 

ce poți stăpâni . Altfel 
stăpânirea, o va avea 
altul sub numele tău”.

N. Iorga
© „Și dc-aș putea să 

fiu temut, mi-ar plăcea 
mai mult să mă fac 

t”.
Montaigne

© „Puterea și liber
tatea îi face pe oameni 
buni. Slăbiciunea și ro
bia n-au produs nicio
dată

Fr. Schiller
© „Fiecare om iși are 

călcâiul lui Achile”.
L.N. Tolstoi

Când bărbatul zice NU și femeia 
zice NU, înseamnă că se îubesc. 
Când bărbatul zice DA și femeia 
zice NU, înseamfiă că sunt căsătoriți. 
Când bărbatul zice DA și femela 
zice DA, înseamnă că divorțează”.

I 
I

CONCESII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4 ■
5

6 • ■7 □
8

9

10

ORIZONTAL: 1) Factor de risc specific 
marilor viteze; 2) Considerat un om de 
treabă; 3) Aduc alinare în caz de pojari 
4) Ajuns la trecerea prin strâmtoare — 
Mijloc de ieftinire în continuare!; 5) Sfat 
părintesc la înălțime — Semnul roșu de 
lângă inimă: G) Servește masa la iarbă

verde — Păr dat peste cap... la discotecă!;
7) Pierderea funcției din aparatul puterii:
8) Aflat într-o casă de odihnă — Puțin 
noroc la pronosport — Proces verbal la 
interogatoriu; 9) Condiție fizică pentru 
câștigarea unor jocuri — Tras razant 
spațiul porții; 10) Distinsă sui-generis 
într_o cursă de galop.

VERTICAL: 1) Călcat pe roțile trenului; 
2) Controlor al depunerilor din bănci; 3) 
Pusă pe seama tehnicii excesive; 4) Ta
tăl vitreg al fiului risipitor; 5) Gălător 
vest — european spi-e Marea Nordului — 
Concisă măsură de capacitate — Formulă 
de raportare intre egalii în grad; 6) în
ființat cu mijloace proprii — Opus cate
goric mișcării de înviorare; 7) Inspirator 
alintat in cariera puștilor — Despărțire 
de familie fără regrete; 8) Asigurare 
prealabilă de bună primire — Trenă ver
bală la rochia așteptării; 9) Concentrat 
asupra unui obiectiv — Sursă de energie 
pe malurile Nilului — Face un transport 
cu tragere de inimă; 10) Modele sui-ge
neris de libelule mecanice. 
DICȚIONAR: RUR.

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului 
„ZĂPADĂ" 

apărut in ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) STORIN — ȚIC; 2) TIMOG — VISE; 
3) ATAMANOV — R; 4) NETE — ARI
ON; 5) EL — RUGA — RA; 6) S — 
CORH — IA; 7) GAR — MIGU — I; 8) 
ULIȚE — ORAȘ; 9) BNA — ELENA; 1») 
GAIDAR — SAG.

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN

NUMĂRUL TRECUT:

I. Tc6 4- Rb3
1. -------- Rb5
1. -------- Rd5
I. -------- Rd3

2. Tc5 mat
2. Tc 5 mat
2. Gb4 mat
2. Tc3 mat

NOTA: Prin excepție, problema în ca
uză care începe cu șah este acceptată de 
specialiști datorită complexității și fru
museții variantelor. A fost concepută în 
anul 1970 de compozitorul L. Iscra și 
publicată în diverse cărți și reviste.

Heidegger
• „întotdeauna am fost încredințat că 

dacă un singur minut am spune tot ce 
gândim, societatea s_ar nărui”.

Saint — Beuve
• „Aduceți-vă aminte, o, muritori, că 

va veni o dimineață al cărei apus nu-l 
veți mai vedea. Nu încetați să vă gândiți 
la năvala morții”.

Bergson
• „Orice creație se naște prirrtr.un act 

de iubire, de unde reiese puterea crea
toare și supremația absolută a iubirii***  

John Vyvyan
• „Când voi fi în cer, îmi voi petrece 

primul milion de ani ca să pictez”.
Churchill

• „Lumea este o viziune a mea. Puțin 
câte puțin mă simt autor a ceea ce văd 
singur, a ceea ce văd prin punctul meu 
de vedere...”

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:

Alb: Ra8, Del, ,Gc5, Ge5. Ng7 p C3. ’

Negru: Rf5.
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Soluții moderne și complexe în tehnologia 
informației și a comunicațiilor

Xfcfti acest generic s_a 
tfesf&șurat recent, la Deva, 
■n simpozion de tinută 
deosebită. In organizarea 
Direcției de Tclecomuni- 
eațU a Județului Hune
doara a Romtelecom RA, 
la care au participat nu
meroși invitați de la 
direcțiile de profil din mai 
multe județe, reprezentanți 
at administrației județene 
91 al mass-media. Cu a- 
Cest prilej, specialiștii de 
ta firma TRANSDATA 
SA. Ploiești au făcut o 
reușită prezentare și de
monstrație practică asupra 
modalităților și posibili
tăților de abordare a pro
blemelor specifice, reali
zând totodată un intere
sant șl ulii dialog cu par- 
ticipanții; la acest simpo
zion.

!tn copte Jetul lucrărilor 
simpozionului, dl. ing. Ioan 
Ovidiu Muntean, directo
rul Direcției de Telecomu
nicații Hunedoara — De
va, a relevat faptul că 
simpozionul organizat la 
Deva se1 înscrie printra 
acțiunile menite să mar
cheze încă un pas impor
tant spre societatea glo
bală informațională, in
trarea țărij noastre în 
structurile europene im

punând modernizarea in
frastructurii, respectiv a 
rețelej de informații și co
municații, începând cu 
armonizarea legislației si 
terminând cu achiziția, 
prelucrarea ?i transmite
rea de date utilizând teh
nologii de ultimă oră în 
materie. Pentru realizarea 
magistralei paneuropene da 
comunicații este nevoie 
ca și țara noastră să fie 
interconectată, in sistem 
de interoperabilitate, la 
serviciile respective, do
meniu in care firma 
TRANSDATA are deja a- 
cumulată o bună expe
riență. utilizând tehnoloeii 
originale, ea fiind «ol 
citată să execute lucrări 
specifice atât în țara cât 
și în străinătate.

Sintetizând obiectivele 
propuse pentru județul 
nostru în perspectiva sfâr
șitului și începutului de 
mileniu, s-a arătat că de 
la 60 000 abonați la ser
viciile telefonice existenț*  
în județul nostru, se va 
ajunge undeva la 160 000 
abonați, de la 11 tele
foane la suta de locuitori, 
numărul acestora crescând 
la 30. Desigur că dispu
nând de o bună bază de 
date și de o rețea dezol-

tată de telecomunicații 
este mai atractiv șl con
venabil pentru investitorii 
străini să realizeze obiec
tive economica în țara 
noastră.

Directorul general al 
firmei TRANSDATA (care 
colaborează cu firme stră
ine de prestigiu), dl. Cor
nel Vintilă, împreună cu 
specialiștii Emil Zahan, 
Gabriel Ciplea, Octavian 
Aldea, Nicolae Ștefânescu 
și Gabriela Nanău toți de 
la firma amintită, au a- 
bordat în detaliu, în cele 
două zile în care s-a des
fășurat simpozionul, prin 
referate. Imagini video, 
grafice șl prin alte mij
loace, problemele esențiale 
legate de serviciile la ni
vel performant oferite, de 
modalitățile practice da 
înfăptuire a cerințelor de 
racordare la serviciile pan 
europene de comunicații, 
utilizând inclusiv rețeaua 
INTERNET. Susținerea re
feratelor, cum sunt cele 
privind tehnologia de &- 
chizitie și prelucrare a 
datelor pentru proiectarea 
de rețele, Intre care șl 
cele de telecomunicații, 
proiectarea și instalarea 
de rețele pentru transmi

sia de date, produse
le șl serviciile 
SOFTWARE, aplicațiile 
GIS în sprijinul admi
nistrației locale (cadastru 
general, edilitar și de spe
cialitate). sisteme de achi
ziție date, supraveghere, 
avertizare și alarmare, 
sistemul soluțiilor de re. 
structurare a mediului, cât 
și prezentarea unui model 
structural pentru informa
tizarea unui județ au stâr
nit un interes deosebit 
în rândul participanților, 
dialogul fiind fructuos 
și vizând modalități prac
tice de punere în valoare 
a bazei materiale șl a 
resurselor umane In sco
pul dezvoltării si moder
nizării Infrastructurii In 
tara noastră Oferta fir
mei TRANSDATA (către 
a fost înființată în anul 
1992) este bine cunoscu
tă, în județul nostru a- 
ceasta urmând să deschidă 
în curând ateliere de pro
iectare și să treacă efectiv 
la realizarea lucrărilor pe 
care le_a câștigat la lici
tațiile ce au fost organi
zate pentru modernizarea 
rețele; de telecomunicații.

NICOLAE TÎRCOB

PERIOADA 25—31 IANUARIE

BERBEC
Controlați-vă tonul și vorbele pentru a nu supă

ra pe ceilalți. Veste din depărtare. Vă tentează o nouă 
afacere, ceea ce-i spre binele dv. Un prieten vă 
trimite bani; relațiile cu rudele apropiate reintră pe 
făgașul normal. Nu eludați legea pentru a nu avea 
probleme.

- . * A’.‘MV.,/AWAV<W.W;WV<V«’.V.W.-.V.‘

(aflăm DE LA POLIȚIE ft)
IIOTIl I>b PARCHET

La propunerea Poliției 
municipiului Deva, Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Deva a emis man
dat de arestare preventivă 
pentru Florentin Varga, 
de 27 d« ani, din locali, 
tatea Slpsluragiu, județui 
Bihor, fost condamnat, paz
nic (I!!) la S.C. „Astra” 
S.A. Deva. Iulian Ado_ 
broaie, de 19 ani, din De
va. fost condamnat, fără 
ocupație, și Ma
rius Traian Donea, e- 
lectrician la S. C. Impuls 
Electron Prest SRL Deva, 
Cei trei au furat în data 
de 16. L de la șantie
rul „Unita" din Deva 10 
pachete de parchet și 49 
elemenți de calorifer. Va
loarea prejudiciului era 
de 6.23 milioane lei.

SPARGERE LA O 
MAGAZIE DE 

MATERIALE
Poliția Petrila cercetează 

tn stare de arest pe Mihai 
Mosica, de 25 de ani. fost 
condamnat, Dumitru Is. 
trate 25 de ani și Aurel 
Istrate, 19 ani. toți din 
Petrita. fără ocupație, de

spre care s_a stabilit că 
sunt autorii unei spargeri 
la o magazie de material*  
a E.M. Petrila, în noaptea 
de 15 spre 16 ianuarie.

Valoarea prejudiciului a 
fost de peste 3,2 milioana 
lei. •

In aceeași cauzS este 
cercetat, în stare de li
bertate, șl complicele a. 
tesitora, Vasile Vaic, de 
30 de ani, din Petrila. 
muncitor la E.M. Lonea.

MARFA PE GRATIS

Gestionara magazinului 
mixt din localitatea Nă- 
dăștia de Sus, Copilu Ro_ 
dica, este cercetată de 
poliție In stare de liber
tate. Gestionara a dat 
mărfuri, fără să încaseze 
contravaloarea lor, la mal 
multe persoane. Prejudiciul 
cauzat unității, .ce apar
ține de S.C. Retezatul S.A. 
Deva depășește un milion 
de lei.

Rubrică realizată pe 
baza informațiilor primite 
de la Inspectoratul de Po
liție al județului Hune
doara.

D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 
HUNEDOARA — DEVA
\

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE 
LA DATA DE 22. 1. 1997

Acoperitor metale 1, agent comercial 4, agent de 
asigurare 109, arhitect clădiri 6, barman 12, bucătar 2, 
carmangier 1, contabil șef 3, croitor 123, croitor 
confectioner îmbrăcăminte după comandă 4, desenator 
tehnic 3,economist în industrie 1, electrician aparate 
măsură, control și automatizare în central 1, electrician 
auto 1, electrician de întreținere și reparații 5, faianțar 
5, farmacist 2, gaterist la tăiat' bușteni" 2, gestionar 4, 
inginer construcții civile, industriale și agricole 1, in
giner electroenergetio 1, ing. electronist, transporturi, 
telecomunicații 1, inginer mecanic 1, instalator apă, 
canal 6, izolator hidrofug 3, jurisconsult 2. lăcătuș me
canic 18, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 3, 
meca'nic auto 5, modclier metal 3, muncitor necalificat 
3, operator calculator electronic și rețele 1, operator 
producție RTV 1, ospătar, (chelner) 5, paznic 9, șef 
coloană auto 1, șlefuitor lustruitor 1, șofer autobuz 6, 
șofer de autoturisme și camionete 1, sondor la forajul 
mecanizat și reparații sonde 7, strungar universal 1, 
sudor autogen 7, sudor electric 11, tehnician proiectant 
construcții 2, țesător — restaurator manual de covoare 
55. tâmplar manual 3, tâmplar manual ajustor montator 
3,' tâmplar mecanic 7, tâmplar universal ■ 20, tinichigiu 
carosicr 3, vânzător 18, vânzător ambulant de produse 
nealimcntare 1, vopsitor auto 2, zugrav, vopsitor 2.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE 503

NOTA: Informații despre locurile de mupcă vacante 
comunicate de' către Oficiul de Forțe de Muncă ți 
Șomaj Hunedoara — Deva puteți prim; de la Biroul 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și la Birourile de Forțe 
de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan. Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni. Vulcan, în zilele de 
luni, marți, miercuri, joi, între orele 9—12.

Unele dintre simbolurile 
ceremoniei de inițiere se 
referă la preliminariile a- 
cesteia ți sc utilizează în 
„cabinetul de meditație’’, 
cel de al treilea compar
timent al templului ma
sonic.

Aceste simboluri sunt: 
testamentul, trej elemente 
ale ceremoniei propriu 
zise de inițiere — focul 
aerul și apa — cocosul cu 
inscripția „vigilență, per
severență” — clepsidra. A. 
poi celelalte.

Cocoșul simboliza deștep
tarea forțelor adormite în 
om. clepsidra amintea 
timpul care trece dizol
vând formele tranzitorii și 
dându-f noii existențe a

MASQWKJA
Legenda| și |_AdevărJ |

Simbolurile inițierii, inițierea• * •
inițiatului o origine con
tinuă.

Cele trei elemente — 
focul, aerul și apa care 
serveau direct în ceremo
nialul inițierii aveau sco
pul de a arăta ca noul 
candidat la inițiere murea 
din viața profană pentru 
a se naște intr-o formă

superioară de viață. Can
didatul la inițiere trebuia 
să efectueze cele trei că
lătorii simbolice de la 
vest spre est, în cursul 
cărora întâmpina greutăți 
și pericole pe care tre
buia să le învingă, aceasta 
însemnând purificarea. Ea 
avea loc prin foc. candi

datul trebuind să-și facă 
drum prin flăcări, să în
vingă forța aerului, re
zistând puterii vântului și 
prin intermediul npei, scu- 
fundându.se în aceasta.

Cele trei călătorii sim
bolice exprimau lunga și 
deloc ușoara strădanie prin 
care candidatul la inițiere 
trebuie să o depună pen
tru regenerarea sa.

Purificarea prin foc. aer, 
și apă înseamnă arderea 
tuturor instinctelor pa
sionale, îndepărtarea tu
turor prejudiciilor, s-per • 
stițiilor, greșelilor ideolo
gice, acumulate în viața 
profană, curățarea minții, 
formarea unei noi perso
nalități.

(va urma)
ir . ................... r/r."...  .........?.........i .w.wt.vi .■.■rrnffinwiu

................ .. ........................... ■■■■■■■■■■.................................. ....... .............................................. ................... ........................................... ■■■■■■■
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TAUR
Realizare sentimentală. Dorințele dv. de schim

bare se vor realiza. Partenerul dv de viață va avea 
realizări legate de un drum. Popularitatea dv este la 
limita maximă. S-ar putea să fie nevoie să vă ocupați 
de copiii dv. Jocurile de noroc nu vă favorizează. 
Planurile dv vor avea succes, cu condiția să nu vizeze 
rezultate imediate.

GEMENI
Persoana iubită vă face o surpriză plăcută. Du

minică, o zi deosebită. Primiți bani pe care-1 chel- 
tuiți rapid. O colegă își manifestă curiozitatea față 
de un anume aspect al vieții dv intime. Se ivește 
ocazia unei delegații. Faceți o bună impresie celor 
din jur, puteți deveni chiar șeful ideal pentru sub

alterni.

I

i

RAC
Azi veți întâmpina multe obstacole. Drumul pe 

care trebuie să-1 faceți nu vă prea entuziasmează, 
dar veți semna un contract avantajos. Tentație spre 
speculații. Vi se propune să trageți sfori, ' 
cazul. Miercuri, activități de divertisment, 
tatea dv este în creștere.

LEU
Sunteți depășit de activitățile pe care 

programat. Calitățile dv vor fi apreciate în mod pu
blic. Vă veți ocupa și de relațiile amoroase sau de 
afaceri. Cineva vă solicită pe post de arbitru într-un 
conflict. Partenerul dv va câștiga o sumă importantă. 
Joi, câștigați bani dar dati și pentru sănătate. Aten
ție, este posibil să vă măriți numărul dușmanilor as
cunși.

nu le-ați

FECIOARA
Aveți idei originale și stârniți admirația celor J 

din jur. Sunteți împrăștiat și nu reușiți să vă con- I 
centrați la problemele de serviciu. Din punct de ve- ( 
dere afectiv vă simțiți blocat. In căsnicie, apar — 
concordanțe de păreri. Aveți nenumărate idei.

ne- J
— ~ .............. .. .............. .........fă-j

cut multe drumuri. Capacitate mare de comunicare, j 
Partenerul de viață s-ar putea să plece la drum. S-ar l 
putea ivi un contract avantajos. Joi, o zi grea. Dacă i 
aveți un proces, ați putea avea .câștig de cauză. Vi- j 
ner s-ar putea să primiți bani pe care, contrar obi- 
ceiului, să-i cheltuiți pa lucruri inutile. 1

i ” SCORPION ț
Preocupări extraprofesionale, cunoștințe întâm- i 

plătoare. Este posibil să plecați într-o călătorie. Itna. J 
ginație în chestiuni financiare. Miercuri, preocupări 1 
de divertisment. Dispuneți de energie suplimentară i 
care trebuie canalizată cu chibzuință. Nu fiți prea ' 
încrezător intr-o femeie care vă propune o afacere 
deosebită.

BALANȚA
Nu reușiți să fiți eficient. Duminică, aveți de

SĂGETĂTOR
Cineva din familie va rata un câștig. Nu vă a- 

flați într-o formă deosebită. La serviciu evenimentele 
se precipită. Capacitate maximă de concentrare, efi
ciență în tot ceea ce faceți; șefii vă remarcă, dar fiți 
modest. Evitați discuțiile în contradictoriu la serviciu 
și acasă. Nu fiți suspicios față de cel din jur.

CAPRICORN
întâlnire cu oameni de afaceri. Ambițiile dvsunt 

exagerate. Lipsa de îndemânare vă face să spargeți 
ceva. Cu ajutorul partenerului de viață deschideți uși 
importante. Nu lăsați toate treburile gospodărești în 
seama soțului. Vizită neașteptată. Din nou în actua
litate sănătatea părinților. Perseverența vă avanta
jează.

VĂRSĂTOR
O reuniune de familie vă va ajuta să vă puneți 

în ordine gândurile. Evitați discuțiile cu partenerul 
de afaceri. Scurtă dispută cu soțul (soția). Marți, stare 
de neliniște; ar fi bine să citiți o carte. Aveți delhat 
bani din mai multe locuri. Joi, zi favorabilă tratati
velor. Ați putea discuta cu partenerii de afaceri de
spre situația firmei, dar nu-i momentul să le cereți 
socoteală pentru nimic.

PEȘTI
Nu credeți în veștile care vă trec pe la urechi. 0 vizită vă ia prin surprindere. Aveți multe cheltu

ieli de făcut. Sunteți neliniștit, dar norocul vă surâ
de. Energie mentală maximă. Cineva țese intrigi în 
jurul dv. La serviciu aveți mult de lucru dar norii 
au început să se împrăștie. Aveți de dtfs tratative 
pentru a vă susține punctul de vedere în fața parte
nerilor de afaceri. O întrunire de familie vă dă acor
dul schimbărilor pe care doriți să le faceți.

1

1
1

1

• Sâmbătă, 25 — Duminică, 26 ianuarie 1997
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I

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA S.C. SPIRT
CONSILIUL JUDEȚEAN

DROJDIE S.A.
CONVOCARE

In temeiul ari. 65, alin. 2 și 3 din Legea nr. 69/1991, republicată, ORADEA

se convoacS Consiliul județean Hunedoara in ședință ordinară la sediul
acestuia, pentru data de 6. H. 1997, ora 11, cu următoarea ordine dută
de xi 1

1. Informare cu privire la activitatea de relații externe desfășurată
ENGROSIȘTI

de Consiliul județean Hunedoara in anul 1996. pentru produse
2. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilieri spirtoase

județeni.
îmbuteliate

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 3/
1996 la Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome spirt sanitar și
a Apei Valea Jiului. oțet îmbuteliat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni Informații supli-
in domeniul relațiilor externe al Consiliului județean Hunedoara pe mentare la:
anul 1997, precum și plata cheltuielilor prevăzute pentru efectuarea
deplasărilor. tel.: 059/416938;

5. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de or- 411678; 411677, ser-
ganizare și funcționare a Direcției Județene de Drumuri R. A. Deva, virilii vânzări, di-
aprobat prin Decizia nr. 80/1995 a Delegației permanente a Consiliului
iudețean Hunedoara. (27) rector comercial.

I Președinte, (32)
GHEORGHE BARBU

* Mr / M» • a t

ACUM, CU NOILE TARIFE

LA TRANSPORT, ESTE CAZUL

SA AVEȚI
I* I* 
t

i
1

STAREA 
MEDIULU>

le 
ur

ni e- 
po- 
de 

aci-

I

Devasat Shop<z>

situat pe str.A. lancu, bl. H1, parter, tel. 216196 
□O Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

-S°o
cO

Din determinările ana
litice efectuate In puncte
le de control al calității 
aerului au rezultat o se
rie de date pe care 
prezentăm în cele ce 
mează Astfel, valorile 
dii ți maxime pentru

I idio^id 
azot, dioxid de sulf,
ditate, amoniac și fenoli) 
se încadrează in valorile 

'5. Valorile maxime 
p .ru dioxidul de azot 
ți dioxidul de sulf au fost 
înregistrate pe zona Hu
nedoara la data de 16. I. 
1997 si, respectiv, pe zo
na Mintia—Devă, la data 
de 18. I. 1997.

Pulberile în suspensie 
prezentau valori medii 
care se încadrează în va
loarea limită, cu excep
ția zonei Teliuc. Valori 
maxime care depășesc li
mita admisă au fost în
registrate în zonele Hu
nedoara, la datele de 14— 
16. I. 1997 și în zona Te
liuc la data de 13. I. '97.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze 
depășiri în zona Telruc.

Valorile radioactivității 
Beta globale și a dozei 
absorbite se încadrează în 
limitele de variație ale 
fondului natural la toți 
factorii de mediu anali 
zați.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în prin
cipal de la unitățile de 
prelucrare a cărbunelui, 
prin evacuarea apelor u- 
zate neepurate sau in
complet epurate, au cres
cut față de perioada an
terioară cu 42 la sută 
pentru valoarea medie și 
cu 30 la sută pentru va
loarea maximă. Determi
nările nivelului de zgo
mot efectuate în puncte 
fixe au pus în evidență 
încadrarea în general în 
valorile admise.

Agenția de protecție 
a Mediului Deva
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î preț 50.000.000 lei.
1
j216021; 069/553570.
1
2
iI
j în data de 29.1.1997, ora 10, la Judecătoria 
jDeva, birou executor judecătoresc:
I*
1*
2
i

I

1
T
1 
ț211853. 
î---------  *■J*
2
2

1 
*diul firmei din Brad, str. Zorilor, nr, t. . .
* selecție de personal în vederea angajării în *
* următoarea structură profesională:
2
2
i « i «
1* —
2 mană, franceză, italiană, engleză;

i

PROPRIA MAȘINA PENTRU MARFA:

• AUTODUBA WOLWO F 6, cu Termoking, •------------- . . *

Relații la telefoanele : 069/217856 ; 069/ f . 
(28) r!

I ......
Vinde la licitație publică, ce va avea loc * 1

■ ..............................’l.’J.
I •
I * 
I' • >I 

. r 
ule-f

î 
1 *

de*

CREDIT BANK DEVA

— autoutilitară IFA VV50L/A 5 t;
— autofurgon FORD;
—• jocuri mecanice — 10 bucăți;
— complex utilaje pentru fabricarea 

iului;
— 3 vitrine frigorifice ; 
—- 1 mașină înghețată ; 
—- 1 mașină friscă ;
— RENAULT 25 GTX pentru piese 

schimb.
Informații suplimentare Ia telefon 054/1 

(25) .(—[ 

Organizează f
in data de 3 februarie 1997, ora 10, la se- * 

8, pre- *

S.C. ALIN TRANS BRAD

• medic veterinar;
9 inginer zootehnist;
• tehnician veterinar; ,
• ingineri — cunoscători de limbă ger- L- - -- - i •Ok I
• șoferi, posesori permis de conducere î 

î categoriile B, C, E, varsta — 28—40 ani (cu F
1 experiență în transporturi interurbane); F♦ *
* • coordonator comercial, absolvent de li- ♦ .,

ceu, vârsta 25—35 ani. *
* Relații suplimentare la tel. 054/651926;*
2 651530. (23)|
* —
I* 
I«
♦ 
l 
t en ____ r -- -__ .___ _____ . - __ ,
♦ bună calitate și la cele mai mici prețuri:
1 • paste de zugrăvit lavabile și semilavabile, »
| izolanți acrilici antimucegai, role de zugrăvit, ce- 1 
. --------- ...----  __ ..... .----- , aracet; jU

vopsele auto poliuretanice simple și metall- | 
paletar de culori, t 

.al, 
i 

baițuri, lacuri pentru lemn incolore și colo-

Dealei
vâ oferă la cefe mai mici/7^tnn|autorizai 

produse Ce:

Panasonic & Technics
TV/Video/Audjo

11

Hj-fi

Invita totl agenții aconomkl si persoanele fizk« Intararata 
„ ta acțiunea de informare tl contractare a următoarelor: ............................. - ' ..................... . -.. ..

O nnW de îmbuteliat lichide alimentare 
fabric» ae ante

c> tancuri șl vase Inox
O schimbătoare de căldură cu plâc.

separatoare de «apte
O diverse utilaje pt, induslra âllmqntată

£

Magazinul VALENTIN i
Situat în Deva (zona Casei de cultură), vă oferă I . 
gros ți en detail produse import Italia, de foarte
- -- ... . - -. »

x .. . .. 1

| loranți, cliituri pentru zidărie și lemn, aracet; 

ț zatc executate Ia comandă după 
«accesorii pentru vopsitorie auto ;
2 • vopsele de ulei care pot fi executate ți
I comandă în orice nuanțe;

lăzi frigorifice 
O dulap'un frigorifice 

“> vitrine frigorifcs

va avea lac in zilele de 28 • H.01.1997, între orele 
8W>15M, la sediul S C VERTEX OHIO S.R.L din localitatea 

Timișoara. Sir. «murgului nr. t tal.: 0564*5139
Informații suplimentate la S.G. ȚEHNOFRIG S A.., 
Cluj-Napmm. Tel.: 064-435285, Fax. 064-435297

•
* rate ;
* • vopsele de ulei, loc de parchet, nitrolacuri *
1 și diluanți produse de Compania Kober — Rolac » 
J Piatra Neamț, Ia cele mai bune prețuri;

• plante naturale ți artificiale, aranjamente
* florale, care se execută ți la comandă.
t Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sâm-
* băta între 10—11.

i*
I
I♦

CULTIVATORI DE CARTOFI !

Numai prin schimbarea o dată la doi ani 
seminței, puteți dubla producția la hectar.

S.C. SANSERE SÂNTANDREI

l

I 
r

»

«i •»

Vinde, la sediul societății, cartofi de 
I mânță categoria biologică elită și I 1, din 
J iurile foarte productive Sânte și Desiree, la pre- 1 
jțul de 1500 lei/kg. Se acordă certificat de i. 
| recunoaștere eliberat de organele autorizate, » 
jCumpărați acum. în primăvară prețul va fi» 
«mult mai mare. Informații Ia tel. 66 1180. 1
J (576) 1

* —* • •••••• • •
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• COM ALABIN SRL

ANIVERSĂRI
• Cu ocazia zilei de naș

tere a doamnei Florea 
Floare, din Deva, în 27 
ianuarie, ii urez multă sa-

[ nătatc, fericire și îndepli
nirea dorințelor. Această 
urare o primește din par
tea celui mai drag -și mai 
apropiat prieten.

(7701) 
VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, mobilat, curat, 
Gojdu — Mărăști. Telefon

■223389. (7868)
• Vând chioșc lemn, 

pereți dubli. 3x3. Telefon 
225106,

(7689)
• Vând Illicit Club și 

VW Transporter Diesel,
^înmatriculat. Deva, tele- 
"fen «14578.

(7688)
• Vând piese Mercedes 

fi două televizoare alb-
Anegru. Tel. «28516.

(7655)
• Cumpăr porci pentru 

sacrificare, peste 90 kg.
■^Relații la tel. 232214, între 

£—15 și 211113, orele 18 
*— 21. (7589)

• Vând camion Saviem
<7 tone), acoperit, prelată 
‘import Deva, telefon 
«29512. (7582)

• Vând brutărie loca
litatea Batiz. Tel. 720212.

(7681)
• Cumpăr cântar elec

tronic cu sau fără memo
rie, Tel. 051/661930.

(7695)
• Spray contra ejacula, 

rii rapide. medicamente 
potentă, frigiditate, zahăr 
afrodiziac. 01—6376273.

(7241)
• Vând trej remorci 

fân, Iloria, nr. 62, Brad.
(7702)

• Cumpăr talon VW Golf 
-(model 1980), 1300 cmc. 4 
buși, benzină. Tel. 058/
■828982: 054/660105.

(7705)
• Vând urgent betonie

ră, mașină de bolțari, preț 
negociabil. Tel. 628341.

(7707)
• Vând cartofi consum,'

ambalați sau vrac, orice 
cantitate, preț negociabil 
Orăștie, tel. 054/647622 : 
«47065. (216871)

• Vând Audi 100, Die
sel, înmatriculat, 1600 DM, 

^negociabil. Tel. 656504.
(2361)

• Vând TV izotermă. 
Stare perfectă, pe motori
nă. Tel. 716282.

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚA

• Schimb (vând) casă 
,. âălciva, 51 (Zam), cu a-

partament Hunedoara. Tel. 
713257.

(5618)
• Schimb garsonieră cen

tral cu apartament 2— 
3 camere. Tel. 229867.

(7865)
ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial situat în 
Hunedoara, str. Victoriei, 
nr. 13. Informații telefon 
714759.

(5617)
• Ofer pentru închiriat

apartament*  central, eu te
lefon șj Devasat. Telefon 
232536. (7870)

• închidem mese biliard
nr. 7. cu fisc. Telefon 
eil041. (7860)

• Societate comercială
caută pentru închiriat spa
ții pentru depozit en gros. 
Tel. 058/813639. (7591)

• închiriez clădire și 
curte 200 mp pentru depo
zit sau activitate produc
tivă. Informații 660936.

(7698)

OFERTE DE 
SERVICII

• Meditez engleză in
tensiv, emigrare, admitere 
orice nivel.. Tel. 621609

(6456)
• Executăm lucrări con

strucții, acoperișuri, insta
lații electrice, termice, 
zugrăveli. Tel. 232773.

(5487)
• S.C. I’restserv Tani- 

geco SRL, tel. 218240, e- 
xecută reparații instalații 
sanitare cu și fără mate
rialul clientului. Relații 
după ora 16.

(7716)
• S.C. Bcntocalcar S.A, 

Deva, str. Piața Unirii, nr.
9, etaj 3, angajează ME
CANIC SPECIALIST în 
reparații WOLLA pentru 
secția I’ojoga. Relații su
plimentare la sediul so
cietății, tel. 051/218913 ; 
054/215273.

(7866)
• S.C. REMAT S.A. Hu

nedoara—Deva organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului de contabil șef, 
în data de 3 februarie 1997, 
ora 9, Informații la tel. 
211121. (7522)

• Firmă româno — aus
triacă, importator direct, 
angajează agent comercial 
pentru municipiul Deva, 
28—45 ani, dinamic, dor
nic de afirmare. Oferim 
seriozitate, carte de mun
că, salariu de bază plus 
comision atractiv. Relații 
la tel, 01 — 3306385.

(F)
PIERDERI

• Pierdut carte identi
tate autoturism ARO 213, 
motor 67827, scria 0126813, 
anul 1986. Se declară nulă.

(7867)
• Pierdut autorizație 

8910/29. IV. 1991, eliberată 
de Consiliul județean Hu
nedoara, pe numele Achim 
Remus. Se declară nulă.

(7681)
LICITAȚIE

• Consiliul local al co
munei Boșorod organi
zează licitație publică -în 
data de 7. II. 1997, ora
10, în vederea vânzării
unor active rămase în 
urma desființării fostului 
CAP Boșorod. Licitația se 
va ține la sediul consiliului 
local și se va repeta în 
fiecare vineri, până la 
vânzarea activelor. Do
cumentația și informații 
suplimentare se pot obți
ne de. la primăria Boșo
rod. (097331)

DIVERSE
• S.C. „AB SYSTEMS

1MPEX” SRL, cu sediul în 
Deva, str. Sântuhalm, nr. 
31 A, anunță intenția de 
autorizare din punctul de 
vedere al protecției me
diului a activității maga
zinului de prezentare și 
vânzare de calculatoare și 
produse electronice, ma
gazin situat în str. 1 De
cembrie, nr. 11, parter, 
Deva. Eventualele sugestii 
și reclamați! se depun Ia 
AI’M Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 21, în termen de 15 
zile de ta data -Publică
rii. (097*33)

• S.C-.. „M. DE vein M 
l’EX” SRL DEVA anunță 
majorarea prețurilor cu 
50 la sută Ia produsele sale 
începând cu data dc 25 
ianuarie 1997

(7706)
• S.C. NA BIS HAȚEG

anunță majorarea pretu
rilor. (7699)

• S.C. OANA SNG DE
VA anunță majorarea ta
rifelor începând cu data de 
23 februarie 1997.

(7687)

GHELARI, Rusca, 39, a- 
nunță intenția de autori
zare mediu activitate bar. 
Propuneri și reclamații se 
depun în termen de 15 zile 
la APM Deva, A. Vlaicu, 
25. .(7700)

■ S.C. TRANSSIM SA
SIMERIA anunță intenția 
de autorizare din punct dc 
vedere al mediului pen
tru activitățile pe care 
le desfășoară în Simcria, 
Băcia, Tâmpa, Săulești. 
Toate reclamaiiilc se pri
mesc Ia APM Deva, str. 
A. Vlaicu, 25, în termen 
de 15 zile.

(7697)
• S.C. „S.P. IMPORT 

EXPORT” SRL DEVA a- 
nunță intenția de autori
zare din punct de vedero 
al protecției mdiului. Ori
ce sesizare se trimite la
APM Deva, str. A. Vlaicu. 
nr. 25, in următoarele 15 
zile. (7696)

■ S.C. MARC COMlM-
PEX SRL anunță depune
rea documentației pentru 
obținerea autorizației dc 
protecție a mediului pen
tru spațiile din Deva, bdul 
Decebal, bl. 8, parter. E- 
vcntuâlele reclamații se pot 
depune în termen de 15 
zile, la sediul AI’M Deva.

(7692)
• S. C. SCĂRIȘOARA 

PRODCOM SRL, cu sediul 
în comuna Brănișca, sat 
Boz, anunță intenția dc 
autorizare din punct dc 
vedere al protecției me
diului a brutăriei situat» 
în Boz. Eventualele pro
puneri și reclamații se 
depun la APM Deva, str. 
A. Vlaicu, nr. 25, în ter
men dc 20 de zile dc la 
publicarea anunțului.

(7690)
• RAGCL BRAD, strada 

Vânătorilor; nr. 49, anun
ță intenția de autorizare 
din punct de vedere al 
protecției mediului pentru 
toate subunitățile dc pc 
raza municipiului Brad și 
a comunei Crișcior. Su
gestii și reclamații se pot 
depune la APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. în 
termen dc 30 zile.

(F)
• S.C. l’AUL PAN1TEX 

SRL Orăștie majorează 
prețul la pâine.

(7451)
• S.C. CARMAN DC 

PREST SRL, cu sediul în 
Orăștie. str. M. Viteazul, 
nr. 10, anunță intenția de 
autorizare din punct dc 
vedere al protecției me
diului a activităților de 
alimentație publică, desfă
șurate în municipiul Orâș- 
tie, municipiul Hunedoa
ra și orașul Călan. Even
tualele sugestii și reclama
ți! se depun la APM De
va. în termen de 15 zile.

(7452)
• S.C. INST FOREST

SRL PUI anunță intenția 
de majorare a adaosului 
comercial și a tarifelor de 
cazare. (7453) •

COMEMORĂRI
• Cu adâncă durere rea

mintim că azi 25 ianu
arie sc împlinesc șase 
săptămâni dc Ia dispariția 
scumpei noastre soții, ma
me și bunici

TUGMEANU VIORICA
O floare și lacrimi pc 

mormântul ci. Nu te vom 
uita niciodată.

(7711)
• Cu adâncă durere rea

mintim că se împlinesc 6 
săptămâni de Ia dispari
ția fulgerătoare a scum- 
pci noastre

PETRESC LETIȚIA 
(TIȚ.I)

Flori și lacrimi pe mor
mântul ei din partea so
țului Cornel, fiului Ma ■ 
rius și nurorii Dorina. Pa
rastasul Va avea loc du

minică, în satul Bretea 
Mureșană. (7869)

• Au trecut trei ani 
dc lacrimi și dor, pen
tru Cel plecat în eter
nitate

PETRI ȘOR 
■vAlean ■

Dormi în pace! Pa
rastasul de pomenire 
duminici, 26 ianuarie, 
ora 12, la Biserica 
Ortodoxă din Ilățăgcl. 
Soția și fiul.

(7693)

• S-au așezat doi 
ani dc dor și aducere 
aminte, când

înv.

ILIE ELENA
a plecat -pe celălalt 

tărâm. Răul ce i-a pro
vocat boala n-a mai 
fost vindecabil. Viața 
î-a fost frântă. Soțul, 
col. Hie loan, fiul 
Adrian roagă genera
țiile de elevi și părin
ții acestora să-i acor 
dc o clipă dc aminti
re. Dumnezeu s-o 
odihnească!

(7677)

• Pios omagiu la îm
plinirea a doi ani de la 
trecerea în neființă a 
celui care a fost un bun 
soț, tată și bunic

IOSIF MINECAN 
Veșnică amintire. Fami

lia. (7667)
• Au trecut șase ani de 

când nu mai ești printre 
noi, draga

IONESCU 
ALEXANDRINA 

Suntem mereu la mor
mântul tău. Soțul Gheor- 
ghe, fiicele Coca și Dana, 
ginerii șî nepoții. Come
morarea duminică, 26 I. 
1997. la Biserica din Brad.

(7650)
_______ DECESE

• Cu adâncă durere 
fiii Oliviu, Octavian și 
nepoții anunță trece
rea în neființă a celui 
care a fost tată și bu
nic

POPA TRAIAN 
de 90 ani. 

înmormântarea azi, 
25 ianuarie, ora 13, Ia 
cimitirul din str, M. 
Eminescu. Dumnezeu 
să-l odhnească în pace!

(7710)
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• Un ultim omagiu fra
telui nostru

dr. CRIȘAN IOAN 
din partea surorii Silvia 

și a fratelui Florin.
(7685)

• Colectivul fermelor 
nr. 7 și 15 Șoimuș este 
alături de colegul lor ec. 
Viorel Ivan Ia dureroasa
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pierdere a socrului său 
ION SUSAN 

și exprimă sincere con
doleanțe.

• Familia Laura so
ție, Neli ș Viorel, co
pii, Petrică nepot și 
toate rudele din Bâr- 
său, Chimindin și 
Banpotoc, cu profundă 
durere anunță în
cetarea din viață a 
celui care a fost

ION SUSAN
un oin de o aleasă 

omenie și bunătate, 
înmormântarea va a- 
vea loc duminică, 26 
ianuarie 1997, ora 13, 
în cimitirul din Bâr- 
său. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(7717)

S.C. „MUREȘUL" ȘOIMUȘ |
*

Referitor la licitația anunțată pentru fie- | 
care zi de luni, privind 
fixe, 
în listă 2 tractoare U 650 și 
în

vânzarea de mijloace 
in data de 27 ianuarie, se mai includ 

un tractor S 650 
stare de funcționare.

De asemenea, anunță intenția de majorare 
prețurilor la carne și produse din carne,a

începând cu data dc 1 martie 1997. Informații 
la tel. 62 58 86.
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BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE 
DEVA

Organizează concurs pentru angajarea unui

• ECONOMIST

Condiții obligatorii ;
— Studii superioare economice, speciali

tatea relații economice internaționale sau co
merț exterior;

— Cunoașterea limbii engleze foarte bine; 
— Vârsta maximă 35 ani ;
— Cunoștințe temeinice în domeniul 

lizării tehnicii dc calcul.
Cererile însoțite de curriculum vitae, 

zier și copie de pe actele de studii vor fi
puse la secretariatul băncii, până la data de 
28 ianuarie 1997.

uti-

ca- 
de-

S.C. SIMCOM FLORA S.R.L. HAȚEG — ȘTx

Telefoanc: 232816; 770082.

Vinde en gros și en detail, prin magazinele 
I sale din orașele națeg, Petroșani si comuna 
j Pui, 
b 
I %
I 
«I 

I w 
I* 
I

• haine import;
• încălțăminte import;

• alte produse electrice și elcctrocasnice

SECOND HAND.
Prețuri foarte avantajoase. 
Import Suedia, Olanda, SUA.

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA
NOTIFIGARE

privind intenția dc modificare a prețurilor și tarifelor 
Ia produsele din producția proprie, precum și la prestări 

servicii (transporturi, utilaje)
BENEFICIARI,„CONDOR" S.A. 

DEVA
» Forma dc proprietate : de stat
J Forma juridică : Societate comercială 

I Sediul: Deva, str. Avram Iancu,
bl. 113

Lxr. lleg. Comerț: J.20/93/1991
| Cod fiscal: 3364111

Agenții economici
și persoane fizice
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