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j Lumea nu mai are răb- 
,, dare. Și este de înțeles, 
g Viața devine tot mal 
I grea. Prețurile au luat-o 
I razna rău de tot. Tar 
| guvernanții au anunțat 
' că va fi șl mai și... In 
| schimb, n-au spus și ce 
i» vor face pentru ca du

rerile mari ale tranziției 
să devină cât de cât su
portabile.

a Geva lumină în hățișul 
< acesta crud al realităților 

din România de azi a 
adus primul ministru 
Victor Ciorbea la confe- 

Îrința de presă organizată 
joi seara în gapitală, 

“ prima în noua funcție 
| pe care o ocupă și a- 

vând un stil original. In 
• ce sens? în acela că dis- 
’ cuția premierului cu 
(presa s„a desfășurat în 

prezența a doi lmpor-
» av • MB t

Politia municipiului Hunedoara la bilanț
Poliția municipiului Hu

nedoara s_a confruntat în 
anul 1996 cu o situație o- 
perativă complexă carac
terizată în principal prin 
creșterea accentuată a fe
nomenului infraction; 
vând la bază prevederile 
Constituției, ale legilor șl 
altor acte normative, ca
drele de poliție au acțio
nat cu fermitate pentru 
prevenirea șl combaterea 
feptelor antisociale în
dreptate contra vieții și 
Integrității persoanei, a 
proprietății publice și pri
vate, pentru asigurarea 

țanți reprezentanți al 
unor organisme interna
ționale: dna Karen Fog 
— de la Comisia Euro
peană și dl. Francois SI. 
Ettori — de la Banca

Mondială. A fost prezent 
și dl. Mugur Isărescu, 
guvernatorul Băncii Na
ționale a României.

In premieră, dl. Vic
tor Giorbea a prezentat 
așa_zisa stare reală a 
națiunii la această oră, 
oazată pe datele statistice 
rezultate în urma ana
lizei exacte șl lucide a 
activității guvernului Vă- 
căroîu. Situația este cum
plită. Stilul păgubos al
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ordinii publice și respec
tarea normelor legale pri
vind circulația rutieră, re
gimul evidența populației, 
precum și alte atribuții 
stabilite de Legea nr. 28/ 
1994 privind organizarea 
și funcționarea poliției. 
Astfel, au fost constatate 
1655 infracțiuni, din care 
ponderea o dețin furturile 
în paguba avutului public 
șl privat, infracțiunile de 
corupție, cele la regimul 
circulației și Infracțiunile 
contra persoanei. Atât la 
numărul total de infrac
țiuni cât și pe genuri de

fostului executiv de a 
camufla adevărul, de a 
prezenta deformat reali
tatea, situația extrem de 
precară a economiei na
ționale la ora predării 

ștafetei noii echipe a fost 
adus la rampă de pre
mierul Victor Giorbea. 
Faptul că deficitul bu
getar este de trei ori mai 
mare decât anunțase 
fostul executiv, că s-au 
irosit 800 de miliarde 
de le! în agricultură, că 
în ultimii doi ani s_a 
înregistrat un deficit de 
câte două miliarde de 
dolari pe an, că fondul asî- 
gurărilor de stat înre

fapte, Creșterile sunt în 
proporție de 30—70 la sută, 
iar prejudiciul cauzat prin 
infracțiuni a fost de 327 
milioane lei la avutul 
public și 29" milioane lei 
la avutul privat

Ea săvârșirea Infraețfl- 
unilor au participat 999 
persoane (mai mult cu 300 
față de 1995) dintre care 
118 erau minori, 80 tineri 
între 18—20 ani, 319 între 
21—29 ani, iar 214 au mal 
suferit condamnări. Este 
de remarcat participarea 
frecventă a minorilor la 
săvârșirea de Infracțiuni, 

„ I

gistrează un deficit de | 
60* de miliarde de lei, I 
că mâncăm de 2—3 ori ! 
mal multe resurse ener- r 
getice decât vecinii noș- » 
trL iar eficiența este în | 
aceeași proporție redusă, ' 
eă rata Inflației a eres- | 
cut galopant, vorbește « 
grăitor despre o grea | 
moștenire, care-și pune » 
pregnant amprenta asu- | 
pra muncii și vieții de J 
azi șl de mâine ale ro- > 
mânilor. Completând așa- I 
numita cronică neagră a ■ 
economiei naționale eu I 
alte cifre, date, stări con- ' 
crete de lucruri, dl. Vie- Ș 
tor Giorbea le_a spus « 
ziariștilor că deblocarea |
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această creștere a delinc
ventei juvenile constituind 
un fenomen ale cărui ca
uze și consecințe trebuie 
să constituie u semnal 
de alarmă pentru toți fac
torii cu atribuții în acest 
sens.

AU CRESCUT FURTURILE 
DE FIER VECHI

Analizele periodice a*

Colonel NICOLAE GROSU 
Șeful Poliției Municipiului

(Continuare în pag. a B_a)

Conducerea Sindicatului 
învățământului Preuniver 
sitar (SIP) din județul Hu
nedoara este de acord cu 
propunerile făcute pentru 
funcțiile de inspector ge
neral și inspector general 
adjunct din cadrul Inspec
toratului Școlar Județean 
Hunedoara, ne-a declarat 
prof. Marius Nistor, pre
ședintele SIP Hunedoara. 
Sindicaliștii consideră că 
alegerea celor doi inspec
tori, prof. Ioan Moș (pro
fesor de matematică la 
Liceul Minier Petrila), res
pectiv, Simion MoHnar 
(directorul Liceului de 
Altă Deva), s_a făcut res- 
pectându.se criteriul com
petenței. Potrivit informa
țiilor primite de sindicate 
de la conducerea Prefec
turii Hunedoara, inspecto
rul general adjunct cu re
forma va fi ales de parti
dele politice din actualul 
arc guvernamentali

în cadrul unei întâlniri 
avute cu prefectul, sub
prefectul și parte a par
lamentarilor hunedoreni, 
sindicaliștii și-au mani
festat nemulțumirea fața 
de neacordarea sporului 
de condiții grele și izo
lare pentru angajațil com
partimentului TESA — 
administrativ din învăță
mântul zonei Văii Jiului. 
Problema poate fi rezol
vată numai de Ministerul 
învățământului, spun sin
dicatele, care ar trebui să 
decidă și numărul de pos
turi TESA. în prezent, 50 
de asemenea funcții sunt 
blocate — după Ieșiri la 
pensie — în timp ce, po
trivit unor estimări ale 

SECHESTRU
Ieri, 31 ianuarie, o echipă formată din executorul ju

decătoresc, reprezentanlii Poliției și ai Primăriei Deva au 
pus sechestru asigurător pe o parte din mărfurile apar
ținând firmei cu capital privat Noghi, proprietar Ghcorghc 
Noghi.

Firma datorează primăriei, până la 1 mai 1995 - 42 
milioane de Ici reprezentând taxe pentru concesionaro teren 
de construcție.

Suma respectivă a făcut obiectul unui proces în care 
câștig de cauză a avut Primăria Deva. Intre timp ea s-a 
amplificat. (S.B.)
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f whisky cream, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 
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specialiștilor, necesarul ar 
trebui să fie completat cu 
încă 200.

începând de luni, 27 ia
nuarie, au început la Mi
nisterul învățământului ne
gocierile cu Federația 
Sindicatelor- învățămân
tului Preuniversitar din 
România (FSIPR), la care 
va participa și prof. Ma
rius Nistor. în calitate de 
vicepreședinte al FSIPR. 
Nota de probleme îna
intată Ministerului cu
prinde 26 de puncte, din
tre care amintim: „recu
noașterea imediată a Re
comandării UNESC© — 
®7M cu privire a Statu
tul profesorilor salarial 
minim de îneadrare a 
personalului nedidactio cu 
studii medii să fie de 
250 000 de lei, salariul 
mediu pentru personalul 
didactic să fie cu 20 la 
sută mai mare decât sa
lariul mediu pe economie, 
iar salariul personalului 
dădactic debutant să nu 
fie mai mic de 350 006 
de lei“. Conform celor 
declarate de președintele 
SIP Hunedoara, două tre
imi din propunerile FSIPIi 
pentru Statutul cadrului 
didactic se regăsesc în pro , 
iectul aflat pe masa de 
luciu a Ministerului de 
profil. Sindicaliștii hune
doreni vor mai propune, 
avănd în vedere nxtel 
greoi in care se alocă ba
nii pentru plata salariilor, 
prin Trezorerii, ca fondu
rile să fie trimise direct 
în contul Centrelor de E- 
xecuție Bugetară. făjă 
intermediari.

SORIN B1.ADA

i Interimat la Simeria '.
! Prin promovarea dlul 
*• Petru Păun Jura — prL. 
| mărul ales al Simerie!

— în funcția de secretar 
j de stat la Ministerul 
; Muncii și Protecției So_ 
I ciale. Consiliul local a
• fost pus în fața alterna- 
J tivei — interimat sau a- 
I legeri anticipate
• Joi, 30 Ianuarie, în șe_ 
I dința extraordinară, @on-
• slllv* loeal Shnerîa a 
1 hotărât ca, pentru o pe- 
J rioadă de 6 luni, interi- 
J matul în funcția de pri- 
I mar al orașului să-1 a- 
; sigure dl. Nicolae Matlș, 
î viceprimarul desemnat 
» de consilieri după consti- 
| tuirea consiliului local

în urma alegerilor din I 
iunie 1990. Dacă în ter- . 
men de 6 luni primarul | 
ales va rămâne, în îm- ’ 
posibilitatea de a-și e- ■ 
xercita funcția, se vor I 
organiza alegeri antici- j 
pate pentru primar. * 

Interesant este că, deși » 
Legea 69/1991 a fost mo. j 
dificată dost anul trecut,. 
situații de încetare a | 
mandatutu» înainte de J 
termen. în ear» s-au •_ ț 
flat r.u numai primarul I 
Simeriei, ci însuși pri- ‘ 
mărul general al Gapl- | 
talei, actualul prim_mi- • 
nistru al României, nu I 
au fost prevăzute expres. J 
(I.C.) |
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| Parcă
I Se spune cu deplin te.
■ mei, practica validând I afirmația, că Istoria se 
! repetă. Asta se întâmplă I și după 1996, cum s_au
■ petrecut lucrurile șl după I 1992, dacă bine ne mai

I" amintim. Și atunci, ca și 
acum, când a venit vorba I despre onorarea promisi
unilor electorale, în spe-

- cial vizând protecția so- I cială, s-a invocat, ca un 
- laitmotiv, moștenirea grea I lăsată de trecut. 6a tras 
Ila indigo s-a procedat și 

se procedează și în prl- I vința pactului social eu I sindicatele și patronatul, I precum șl cu „armistl- 
țiul" cu presa, invocân- 

Idu-sc necesitatea de a 
„lăsa guvernul să lucre.

■ ze".

s-a mai întâmplat odată
Apoi, mergând mai 

departe, am asistat șl a- 
slstăm la mersul cu jalba 
în proțap și cu plângerile 
la Strasbourg, unde s-au 
dus cei aflați atunci în 

opoziție, iar acum merg 
cei ce nu sunt la rândul 
lor mulțumiți eă s-au 
făcut și se fac epurări 
pe motive politice, fără 
a se ține seama de com
petență. în legătură cu 
acest ultim aspect, pare 
cel puțin bizară părerea 
exprimată de dl. Diaco- 
nescu, care afirmă că 
„n-avem ce le face, dacă 

au pus oamenii lor pe 
posturi, noi îi punem a- 
cum pe_ai noștri, ca să 
ne putem îndeplini pro
gramul". Nu contestă ni
meni faptul că sunt și 

uneje funcții politice, 
unde se cere să fie fă
cute schimbări. însă a 
crea derută și în struc
turile, mai ales în cele 
locale, unde de bine de 
rău lucrurile se găsesc 
pe un oarecare făgaș și 
se derulează activități cu 
profesioniști în materie, 
având strânsă legătură 
cu producția, nu face 

decât să creeze un cli
mat de suspiciune, de 
neîncredere și apatie față 
de soluționarea unor pro
bleme stringente. Poate 
că asta se și dorește, din 
moment ce lucrurile se 
mișcă din rău în mai 
rău,. din noiembrie și 
până acum neexistând 
nici un semnal cert că 
se întâmplă ceva pozitiv 
în economia românească.

OpcJKiția dinainte dc 
1996, aflată acum la pu. 
tere, și-a apărat cu în
dârjire obiectivele pe care 
și le_a stabilit pentru 
câștigarea alegerilor, a-

MCOL.AE TÎ11COB
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Poliția municipiului 
Hunedoara "a bilanț
(Urmare din pag 1)

evidențiat faptul că de la 
o perioadă la alta a cres
cut numărul sustragerilor 
de materii prime. îndeo
sebi fier vechi și feroa
liaje, piese de schimb și 
subansamble din cadrul 
SC Siderurgica SA Hune
doara, în majoritatea ca
zurilor autorii acționând 
în grupuri organizate. E_ 
xemplificăm în acest sens 
grucul de 67 persoane din 
care 51 cercetate în sj".re 
de arest preventiv, care 
au săvârșit 88 furturi cu 
un prejudiciu de peste 90 
milioane lei, sau grupul 
de 23 persoane car» au 
sustras în mod repetat 
bunuri in valoar < de peste 
5 mi ioane lei.

Printre cauzele care au 
favorizat comiterea acestoi 
sustrageri menționăm de
ficiențele ce se mențin în 
funcționarea sistemelor de 
pază precum și implica
rea sau coruperea unor 
salariați care au atribuții 
de pază sau gestionare a 
patrimoniului. Astfel un 
număr de 5 paznici au 
pretins și primit sume de 
bani de la grupuri de ți
gani pentru a le facilita 
sustragerea deșeurilor me
talice din vagoane, iar un 
administrator din județul 
Timiș a oferit 800 080 lei 
mită unor șefi de depo. 
zite pentru a obține 4,2 
tone laminate în valoare 
de 6 milioane lei, fără 
documente legale, în am
bele cazuri cercetările fi
ind efectuate cu autorii 
în stare de arest. De alt
fel, combaterea corupției 
a constituit o preocupare 
constantă a poliției hune, 
dorene, care a acționat cu 
fermitate pentru docu
mentarea unui însemnat 
număr de cazuri de dare 
și luare de mită, trafic 
de influență șl primiri de 
foloase necuvenite.

Și în anul 1996 ne.am 
confruntat cu o situație 
complexă pe linia recla- 
mafiilor cu autori neiden
tificați, fiind înregistrate 
468 astfel de rec’amații, 
în special furturi în pa
guba unor agenți econo
mici sau furturi din auto 
Cu toate eforturile depuse 
nu am reușit să obținem 
rezultate mai bune, întru
cât au rămas nesoluțio- 
nate peste 550 asemenea 
reclamați!, în majoritatea 
cazurilor din anii anteri
ori. Dintre cazurile solu 
ționate exemplificăm gru
pul format din 3 infrac
tori minori care au comis 
15 furturi din auto, alt 
grup de 2 infractori cu 20 
spargeri de garaje sau un 
alt grup condus de Bu- 
gică A. care a săvârșit 
15 furturi prin spargere 
cu un prejudiciu de peste 
10 milioane lei.

Din cercetările și ana
lizele efectuate a rezul
tat și faptul că în unele 
cazuri activitatea infrac
torilor a fost favorizată 
de neglijența sau insufi
cienta preocupare a per
soanelor (agenți economici) 
tn luarea unor măsuri de

asigurare a pazei și mon
tarea unor sisteme de 
alarmă, precum și în se
sizarea cu întârziere a a_ 
cestor fapte ceea ce în
greunează identificarea 
autorilor.

O atitudine majoră a 
c . asigu, rea or
dini; publice, a climatului 
de liniște și siguranță ci
vică în municipiu, în ge
nei al neînregistrându..se 
evenimente deosebite. In
fracțiunile săvârșite cu 
v.piență prezintă aceeași 
tendință de creștere, care 
s a ifestă îndeosebi în 
tâlhării, comise în multe 
cazuri asupra unor per
soane aflate in stare de 
ebrietate.

10 MORȚI ÎN ACCIDENTE

în condițiile intensifi
cării traficului rutier, am 
înregistrat 30 accidente 
grave soldate cu 10 morțl, 
29 răniți grav și pagube 
materiale de peste 150 
milioane lei, situație pe 
care o apreciem ca fiind 
deosebită. Principalele ca
uze ale p.'va’is-.rh ace.ror 
accidente au fost traver
sările neregulamentare. ne_ 
acordarea de prioritate, vi
teza și consumul de al
cool. Deși au fost între
prinse activități specifice 
în școli și la unitățile 
deținătoare de parc auto, 
intensificând propaganda 
rutieră și exigența agen_ 
ților de circulație, nu am 
reușit să determinăm par
ticipant! i la trafic — in
clusiv pietonii — să respecte 
prevederile legale. Con
sider oportun să afirm că 
vom dovedi și în continuare 
fermitate în combaterea 
indisciplinei și creșterea 
siguranței arterelor rutiere, 
astfel încât să reducem 
accidentele și consecințele 
lor, uneori tragice.

Obținerea unor indica
tori specifici, preponderent 
jpopitivi, npreciați recent 
cu prilejul analizei la ni. 
velul Poliției județene, a 
necesitat eforturi perma
nente, competență și răs
pundere din partea cadre
lor în condițiile unei do
tări insuficiente. Trebuie 
să evidențiez buna conlu
crare cu procurorii de la 
Parchetul de pe lângă Ju
decătoria Hunedoara pre
cum și cu alți factori cu 
atribuții în asigurarea cli
matului de legalitate și 
ordine publică.

Desigur, în anul 1996 am 
avut și alte neîmpliniri 
în activitatea de comba
tere a criminalității eco- 
nomico.financiare, în so
luționarea mai operativă 
a cazurilor aflate in lucru 
sau in organizarea și exe
cutarea unor activități cu 
caracter preventiv. Este 
necesar să acționăm în 
continuare cu mai multă 
hotărâre pentru îndeplini
rea multiplelor sarcini 
care ne stau in față, ast
fel Încât să contribuim 
mai mult la respectarea 
legii în toate domeniile, 
la sporirea încrederii ce
tățenilor și creșterea pres
tigiului poliției.
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(Urmare din pag. 1)

economiei și realizarea 
reformei nu are alternativă 
la schimbarea radicală în 
promovarea reformei, va- 
lorificarea șansei în spri-

fostului executiv în con
ducerea economiei, și-au 
oferit disponibilitatea dc 
a ajuta guvernul actual 
în demersul sau atât de 
greu de așezare a Româ
niei pe o solidă bază e- 
conomică, făcându-i mai

Premierul iese 

la rampă

jinul extern, aplecarea 
serioasă, a tuturor, asu
pra muncii, cu mai pu
ține vacanțe și sărbă
tori șl cu multă serio
zitate și responsabilitate. 
Și a cerut presei .sprijin 
și înțelegere.

Ziariștii au pus între
bări, iar premierul și in
vitații săi au răspuns 
scurt, la obiect, au re
flectat erorile grave ale

ușor accesul în structu
rile europene și euro- 
atlantice. Acestea impun, 
așa cum au accentuat toți 
cel care au dat răspun
suri la întrebările zia
riștilor, munefl dinamică, 
su ținută, acceptarea u- 
nei situații sociale tem
porar mai grele, pentru 
csj. pe termen lung, să_l 
fie mai bine României.

Altfel spus, să 'mal a- 
vem puțintică răbdare...
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întâmplat 
odatâ...

(Urmare din pag. 1) prea arată că se apropie 
bunăstarea promisă. Se 1 
zice că pentru a ne fi 
mai bine, trebuie mat K 
întâi să ne fie mult ma J 
rău, dar nimeni nu poate | 
spune când se va sfârși li 
acest rău. J

Opoziția actuală, ador- | 
mită parcă după alegeri » 
nu dă semne să se mai tre_ I 
zească, ceea ce face să« 
ne scăldăm fntr.o «frrico | 
confuzie și interminabilă j! 
suferință spre o ipotetic* ■ 
bunăstare prin anul 2000; I 
când, după afirmați#» •
ministrului finanțelor, j
vom ajunge la un sala- • 
riu mediu de 400 dolari I 
pe lună, nu 100 ca acute J 
Până atunci parcă toate | 
lucrurile s-au mal te- ■ 
"âmplat ouată și am moi 2 
auzit asemenea promM. I 

nu uni. j

cuzând guvernarea din a- 
cea vreme ca fiind nedemo
cratică, antireformistă, neo- 
comunistă și coruptă, care 
folosea puterea nu în in
teresul poporului, cl In 
cel personal. a reușit 
astfel să câștige alege
rile și să ajungă la pu
tere, unde lucrează pe 
brânci, dar nu se vede 
fi nu se simte mai ni
mic, în afară de niște 
creșteri amețitoare de 
prețuri pe care le suportă 
tot cei mulți și nevoiași. 
Poate după tratativele cu 
FMI șl BM se Vg mișca 
ceva spre bine, dar si- ____ _____ ____ _____
tuația In care se găsesc lucrurile s_au măi te- 
acum Industria, agricul- ‘ămplat odată și am mai 
tura, turismul și alte sec- < ‘
toare de activitate.

SÂMBĂTA, 1 FEBRUARIE

(TVR 1J
(s); 10,30 Misterele lui 
Nancy Drew (s); 11,00
Casa din vale (f/r); 12.55 
Știri; 13,00 With Hostile 
Intent (f); 14,35 La limita 
imposibilului (r); 15,45 
Lumea lu* Gaiță; 16,00 
VR 5 (s); 17.00 Rugby (d); 
18,30 Baschet; 19,00 Te 
uiți fi Câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Cursa spațială 
(La., p. II); 2145 Știri; 
22,00 Crimă cu premedi
tare (s); 23,00 Nemurito
rul (s); 0,00 Știri.

(ANTENA 1]

C TVR 2 1

7/M) Bună dimineața... 
de la lăți!: 9,00 Ba da', 
Ba nu!; 9,50 Drumul spre 
Avonlea (s); 10,40 Mati
neu muzical; 11,25 Pas 
cu pas; 12,15 Ecranul; 
13,05 Pleiade; 14,00 Jur. 
nai 14.10 Turnul Babei; 
18,15 Mapamond; 18,45 
Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a.); 19,15 Te- 
leenciclopedia; 20,00 Jur
nal; 20.40 Inamicul Ina
micului (s); 21,35 Gala 
Premiilor MTV — Euro
pa ’90; 22,45 Perla Nea
gră (s); 23,30 Jurnal; 23,45 
Mai spune-mi că nu 
m-ai uitat; 0,25 Gala cir
cului englez din Black- 

ț pool.

J 
î 
ț
i 7,00 Întâlnirea de sâm- 
.' bătă. Program al Stu- 
i dioului TVR CIuj-N.; 
ț 12,00 MTV. Disco Dance; 
i (13/10 TVR Timișoara; 
’ 13,30 Est Meridian Maga-
1 zin de sfârșit de săptâ- 
1 mână de la Iași; 15.50 
J Babar (d.a.); 16,20 Top
1 Model (s); 17,10 Itinerare 
i spirituale; 17,40 Serata 
i muzicală TV; 20,30 Pa- 

riați pe campion! (cs);
) 21,00 TVM Mesager; 21,30
l Autograf pentru prezent; 
’ 22,00 Santa Barbara (s); 
1 22,45 Tradiții; 23,15 Alfa 
l și Omega.

i (PRO-TV)
i 7,00 D.a.; 9.30 Flipper 
i (s); 10,00 Frații Hardy

7,00 Știri; 7.15 O îu- 
bire de neuitat (r); 8,00 
în vizită Ia Antena 1; 
10,00 D.a.; 10,30 Tele
shopping; 11.00 Văduva 
(r); 12,00 1001 (mag.);
12.30 Fast Food (co); 
14,10 Adio, iubito (f/r); 
16,00 Poveștile prietenilor 
mei; 16,30 Teleshopping; 
17,00 Sfântul (s); 18,00 
Cinema, Cinema, Cinema;
18.30 Madison (s); 19,00 
Un weekend de pomină 
(co); 20,30 Observator; 
21,00 Presupus vinovat 
(dramă); 22,40 Rose îm
potriva destinului (f.. p. 
I); 1,00 Teleshopping.

10,00—12,15 Reluări; 
13,45 Videotext; 19.00 
întâlnirea de sâm
bătă seara; 20,00 Actua
lități TVR; 20,30 Spec
tacol folcloric; 22,30 Film 
artistic; „întoarcerea 
panterei roz"; 0,00 Ecran 
sexy.

DUMINICA, 2 

(•TVRl) 
8,00 Bună dimineața!; 

9,00 Trei pentru o mască 
(em. pt. copii); 10,00 Colț 
Alb (s); 10,30 Lumină din 
lumină; 11,30 Melodii 
populare; 12,00 Viața sa
tului; 13,30 Katts și câi. 
nele (s); 14,00 Jurnal;
14,20 Videomagazin...; De 
la egal la egal...; 16,55 
A doua alfabetizare; 17,10 
Star Trek (s); 18,05 Tra
gerile Loto; 18,15 Lumea 
și noi; 18,45 Aladdin 
(d.a.); 19,15 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,40 Du
minica sportivă; 20,55 în
tre iubire și ură (f); 22.30 
MTV. 3 from I; 23,00 
Nocturna lirică.

C TVR 2 )
7,00 5 x 2. Mag. du

minical de la Iași; 13,00 
MTV. Greatest Hits; 14.00 
Scrisorile prietenului (f/ 
r); 15,35 Top Model (s);
16.30 Orașe și civilizații; 
17,00 Festivalul mondial 
al Circului de mâine; 
18.00 Oglinzi paralele; 
18,45 Santa Barbara (s);
19.30 Puterea, pasiunea
(s); 20.00 O tradiție a
succesului; 21,00 TVM. 
Mesager; 21,30 „Repriza 
a treia** în 1996.

(PRO - TV)
7,00 Dj.; 9,00 Super 

Abracadabra; Fiica ocea
nului (s); 11,00 Taking of 
Pelham 123 (f); 12,55 Știri; 
13,00 News Radio (s);

FEBRUARIE
13.30 Silk Stalkings (sR 
14/10 Stan și Bran (s)| 
15/10 Lumea filmului;
15.30 Fotbal d); 17,.te
Gillette; 17,45 Fațâ-n fați 
cu Ilie ȘerbănesciR talk
show); 18,30 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri; 29,09 
Defending Your Life 
(co); 22/10 Tragerea Loto 
Special 6/49, Noroc și con- i 
curs Pronosport: 22.19
Central Park West (s); 
23,00 OP Center! (s); 0,00 
Știri; 1/15 Sport la minut.

ANTENA?)
7,00 Știri; 7,10 Sfântul 

(r); 8,30 D.a.; 9,30 Mi
siune ultrasecretă (s); 
10,00 Comoara templie
rilor (s); 10,30 Teleshop
ping; 11,00 Taiwan — Mi
racolul economic (do);
11.30 Muzică populară;
12,00 Telerebus; 1240 .
Lumea în care trăim 
(do); 13,10 Caleidoscop;
15.30 Jocul norocului (s);
16.30 Teleshopping; 17,00
Sfântul (s); 18,00 Printre 
rânduri (do); 18/50 Pă
guboșii (co); 2040 Ob_
servator; 21,00 Expediție 
riscantă (f.a.); 22,50 Știri 
sportive; 23,00 Rose îm
potriva destinului (f, p. 
II): 1,00 Teleshopping.

(DEVASAT+)
10,00—13,00 Reluări)

11.30 Videotext; 19,00
Desene animate; 19,15 
„Trei destine" (s); '9,00
Actualități TVR; 21,09 
Film: „Cei 7 samurai") 
23,10 Videotext.

... ................................................... ....
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Se pregătește încă o ediție a ziarului „Cuvântul 
liber-.

Foto: SOCACI ANTON

Sediu nou, program nou
Asociafia Luptătorilor din 

Decembrie 1989 Deva tși 
are sediul în incinta hote
lului „Decebal" al S.C. 
Apolo S.A., fa camera 3. 
Asociafia are program de 
lucru cu publicul de două 
ori pe săptămână, lunea și 
joia, între orele 18-20.

Pentru evitarea oricărei

interpretări eronate, se face 
precizarea că membrii aso
ciației nu au beneficiat de 
nici unul dintre avantajele 
date de Legea 42/1992 ți 
nu au nimic comun cu fi
liala din Deva a Federa
ției Revoluționarilor, fi
lială condusă de Dumitru 
Crăciun, aflat tn cercetarea 
organelor de stat. (I.C.).

CURSUL VALUTAR i
■I 1 februarie 1997

• 
•

1 dolar SUA 
l marcă germani

— 5969
— 3636

• 100 yeni japonezi — 4899
• 1 Ură sterlină — 9670
• t franc elvețian — 4179
• 1 frâna francez — 1077
• 100 lire Italiene — 371

;■ Cursuri de referință ale Băncii Naționale J
■ la României. 5
A^MAi»AW.WZAVZ.VAVZAWAgAWAMAVJWWA

Protocol
Luni 27 ianuarie s-a sem

nat protocolul cadru pen
tru preluarea în subordinea 
Consiliului local Deva a 
R.A.G.C.L. Deva, cu pre
luarea tuturor contractelor 
locale aflate în derulare, 
inclusiv contractul de mana
gement.

Menjionâm că, potrivit ho
tărârii Consiliului judejean, 
R.A.G.C.L. Deva adminis
trează în numele acestuia 
sistemele de captare - tra
tare - aducfiune Sântămăria 
Orlea - Deva și Batiz- 
Deva, activitate pentru care 
răspunde în faja Consiliului 
jude}ean. {I. C.J.

Ici j 
lei? 
lei 5 
lei < 
lei? 
lei 5 
lei*!

FERTILIZĂRI ANEMICE
Din lipsa fondurilor fi

nanciare și a îngrășămin
telor chimice la vreme,, 
producătorii agricoli din 
județul nostru nu au fer
tilizat nici 10000 ha cu 
azot și fosfor. Pentru a 
crește producția de cereale 
în acest an, este mare ne
voie de îngrășăminte, însă

CAM SCUMP, D
O să vină în curând 

vremea să cumpărăm ki
logramul de carne și cu 
25—38 mii lei, fără să ne 
mai mirăm că este prea 
scump. Un prim semnal a 
apărut deja, având în ve
dere că și crescătorii de 
porci au reacționat prompt, 
în felul lor, la anunțata' 
și iminenta liberalizare a

TĂRAȚELE

In evoluția dramatică 
a economiei de piață, li
nele raporturi de prețuri 
se inversează și devin a- 

lerante. Ca și cu alte 
prilejuri constatăm cu mi
rare că tărâțele sunt acum 
la mare preț, considerate 
ca articole de... lux pen-

greutățile sunt aceleași: 
lipsa baniior și a azotului, 
complexelor sau superfos- 
fatului. Fabricile de pro
fil nu prea lucrează, nea- 
vând cotă de gaz, iar când 
vor relua producția sunt 
puțini acei cărora le va 
da mâna să plătească cu 
50—GO de mii de lei sacul 
de 'îngrășăminte. (N.T.)

AR N-AI CE FACE... .
prețurilor la carne. Pe u- 
nele piețe, cum spun cu
noscătorii în materie, por
cul în viu se vinde deja 
la 10 000 lci/kg. Cum și 
piețul furajelor este mereu 
în creștere, nu ne va sur
prinde dacă previziunile 
sumbre legate de prețuri 
se vor adeveri nu peste 
multă vreme. (N.T.)

LA MARE PREȚ

tru zootehnie, ajungând la 
800—1000 iei/kg, tot atât 
cât co.tă și un kg de grâu 
sau de porumb. Cum să 
nu fie atunci scumpite, in 
legătură directă, laptele ș* 
carnea, unde se regăsese 
cu partea lor de contri
buție și tărâțele? JN.T.)

•■•••••••••••a

Pompierul deghizat
Recent, Grupul Județean 

de Pompieri „Iancu de 
Hunedoara" a fost sesizat 
de către conducătorii u- 
nor agenți economici din 
municipiu] Deva că un 
individ s-a substituit or
ganelor noastre de control, 
dându-se drept inspector. 
Acesta a executat con
troale în mai multe uni
tăți, a aplicat în mod fra- 
udu.os sancțiun și a sta
bilit măsuri tehnice de 
prevenire a incendiilor.

în scurt timp individul 
a fost depistat de către 
organele de poliție, în co
laborare cu cadre din u- 
nitatea noastră. El se nu
mește George Coman și 
â fost reținut de către or
■.v.vrcr.vro-iwrrtwrATrr.T.v.-.YAv.-.v.v.s'W

Infractori
Știți câți infractori au 

descoperii polițiștii din 
județul nostru din 1090 
încoace? Nu, desigur, așa 
că o să vă spunem noi: 

MAAAAAArWAMMArWWWVWMiWVWWVWWWWî

ganele competente pentru 
cercetări. Din punctul de 
vedere al unității noastre; 
acțiunile sale și măsurile 
stabilite sunt nule și nu 
au nici un temei legal.

Pentru a preveni astfel 
de situații recomandăm 
conducerilor agenților eco
nomici, instituțiilor și lo
calităților să verifice mai 
bine persoanele care se 
prezintă pentru control 
tehnic de P.S.I.. Cadrele 
inspecției din unitatea 
noastră se prezintă pe ba
ză de legitimație de ser
viciu.

GRUPUL JUDEȚEAN 
Dp POMPIERI 

„AVRAM IANCU"

peste 30 000! Așadar, 
30 009 de inaivizi care, 
într-un fel sau altul, au 
nesocotit legea. (V.N.)

Aspect din timpul slujbei de sfințire a modernului pavilion dat recent în folosință la Cen
trul de Recuperare și Integrare Socio.Profesională Cămin Spital Brănișca.

In acest pavilion vor fi recuperate persoane cu afecțiuni cronice, vor fi îngrijiți bătrâni.
Foto: ANTON SOCACI

Tâlnărița-în arestv tâlharul-în

Cu ce treburi se Va fi 
aflând Florian Rus din 
Petroșani, muncitor la 
mina Dâlja, prin curtea 
Școlii generale nr. 4 din 
localitate, nu se știe. Nici 
nu prea are importanță. 
Ca din senin s-a trezit 
atacat de un individ în
soțit de o femeie. Lovi
turile de cuțit pe care 
le-a primit nu l-au îm-

urmărire
piedicat pe Florian Rus 
să riposteze. Simțind te
nacitatea ripostei, agre
sorii s-au făcut nevăzuți.

Scopul agresiunii fiind 
jaful, poliția s-a orientat 
repede asupra posibililor 
făptuitori. Nu s-a înșe
lat. Pe ea — Karacsony 
Gloria Clara, de 19 ani, 
fără ocupație, din Pe- 
trila, au dibult-o la timp, 

au reținut-o și va fl pre
zentată Parchetului cu 
propunerea de arestare.

El — Petru Rafan, de 
22 d? ani, din Petroșani, 
mai iute de picior, a 
reușit să dispară. A 
fost deci dat in urmărire, 
în urma Intervenției chi
rurgicale. prompte, victi
ma se află in afara pe
ricolului. (I.O.J

i TKJWU'NJA. Poșta
! CIMNTUUM LIBER rubricii i 
I
’ • NICOLAE MOȚ,

Zdrapți. Ne bucurăm
* pentru eă sunteți un 
| vechi și fidel cititor al J ziarului nostru. De ase- I menea, e lăudabilă do

rința de a vă constitui J o bibliotecă personală, 
| care este intr-adevăr o 
* avere ce are mult mai 
I mult decât valoare ma- 
’ terială. Din păcate căr

țile, pe care dv. ați dori 
să le includeți în biblio
teca pe care visați s-o 
lăsați moștenire nepoți
lor, sunt editate cu mai 
mult sau mai puțin timo 
în urmă. Unele fiind o- 
pere literare de mai mi
că întindere (în lista dv 
apar și piese de teatru 
ori nuvele) s-ar putea să 
le găsiți în alte volume.

Dacă nu sunt reeditate, 
cărțile pe care le doriți 
se pot găsi doar în li
brăriile care au și ra
ioane de anticariat (e- 
xemplu — Librăria „Ga
rant" Deva). Din păcate, 
e puțin probabil că le 
veți găsi pe toate cele 
60 de titluri. Merită ori
cum să încercați.

T-----
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foaie pewfr» «xÎMfe Mută]
j
j! A fost unul din cele 
■ î mai mari personalități 
î> ingrate în istoria teatru- 
;! lui și filmului mondial. 
!j Nu au fost numeroși oa- 
*C menii de teatru și film 

care să se fi bucurat de 
atâta glorie; nu au fost 

Imulți artiștii care să se 

fi bucurat de atâta auto
ritate în domeniu, cum a 
fost Sir LAURENCE O- 
LIVIER.

S-a născut la 22 mai 
1907 în orașul Dorking 
Atras de arta dramatică 
încă din copilărie, ur
mează cursuri de actorie 
și debutează în teatru în 
anii ’20 iar în film, cu 
un mic rol, în „The Tem
porary Widow" („Văduva 
provizorie") — 1930, re-

WW/V.V.WAV.'.W.V.WAW.V^JW^^Z.V.V^A’AV.'1

Sir Laurence Olivier
gia Gustav Ucicky. Tra
versează Atlanticul și de
butează la Hollywood, cu 
„Friends and Lovers" — 
1931, regia Victor Schert- 
zinger.

— în tripla ipostază de 
interpret, producăltor și 
regizor, Laurence Olivier 
realizează o trilogie, în
cepută cu „Henria V" — 
1944, „Hamlet" — 1948

TEATRUL I-A DAT MĂREȚIA, FILMUL 
CELEBRITATEA

Reîntors în patrie face 
teatru și toarnă cu vii
toarea sa soție Vivien 
Leigh „Fire over England" 
(„Flăcări deasupra An
gliei") — 1937, regia Wil
liam K. Howard. Alexan
der Korda îi reunește 
din nou în ,,Lady Hamil
ton" — 1941. Un fervent 
adept al lui Shakespeare,

și „Richard III" — 1955.
Jumătatea anilor '50 îl 

găsește în plină activitate 
scenică și cinematogra
fică, cu „The Prince and 
the Showgirl" („Prințul 
și dansatoarea") — 1957, 
interpret șl regizor, cu 
Marilyn Monroe, precum 
și superproducția „Spar- 
tacus" — 1959, regia Stan

ley Kubrick. începând cu 
1968, prezența sa pe e- 
cran se reduce la roluri 
episodice, continuând să 
facă teatru.

A mal interpretat ro
luri în . „The Battle of 
Britain" (Bătălia Angliei) 
— 1969, regia Guy Ha
milton, „Sleuth" (jGopo 
iul) — 1973, regia Joseph 
L. Mankiewicz (obține 
,,0scar‘‘-ul), „Inchon" — 
1982, regia Terence Young 
și „The Bounty" (Vasul 
B.) — 1984, regia Roger 
Donaldson. A fost înno
bilat în 1970. S-a stins 
din viață, la 11 iulie 
1989, în Londra.

ADRIAN CRUPENSCHI

LOCURI FRUMOASE ALE LUMII

O declarate de UNESCO patrimoniu 
cultural și natural O

II

O Parcul național al ghețarilor din Ar
gentina.

O Parcul național din Kakadu, marea ba
rieră și regiunea lacurilor Willandra din A- 
ustralia.

0 Insula Anthony și rezervația cu bizonW 
din Canada.

0 Parcul național de la Mammoth Cave» 
din S.U.A.

0 Parcul arheologic și ruinele de la Quirig- 
na, în Guatemala.

0 Parcul și palatul de la Fontainebleau.
0 Abatia de la Fontenay.
0 Monumentele romane de la Arles.
0 Catedrala de la Amiens.
0 Rezervația de la Nimba, în Guineea.
0 Fortul și grădinile de la Lahore, in Pa

kistan.
0 Catedrala de la Spire — Germania.
0 Ruinele de la Kilwa — Kisiwani și par

cul național de la Serengeti, în Tanzania.
0 Parcul național al păsărelelor de Ia 

î Djoudj, în Senegal. I

Știati că...
...Ceasul . deșteptător a 

fost- inventat în 1787, de 
Levi Hutchius?

...Frigiderul este invenția 
lui Jacob Perkins, în 1834?

...James Plimpton a fă
cut multă vâlvă, în 1863, 
cu „patinele cu rotile"? 
După 120 de arii de la in
ventarea lor, patinele cu 
rotile au căpătat noi îm
bunătățiri datorită elve
țianului Francis Trauning. 
El a conceput un ventila
tor, care fixat pe piept 
propulsează corpul omului 
înainte. Acționat de un 
aparat electronic minuscul, 
elicea lui ajută la depla

sarea, fără nici un efort 
fizic, cu patinele cu rotile. 
Autorul este convins că 
invenția sa va putea so
luționa în bună măsură 
deplasarea individuală în 
marile aglomerări, evitând 
astfel inconvenientele de 
astăzi ale traficului atât de 
intens.

...Pixul a fost inventat 
în 1938. de argentinianul 
Georg Biro ?

...Inventatorul cafelei so
lubile (ness) a fost elve
țianul Max Morgenthaler 
(1901—1980), inginer chi
mist, care, după zece ani 
de cercetări asupra ex

tractelor aromatice, în a- 
nul 1938, a obținut ca
feaua solubilă, atât de fo
losită azi în lume?

...Ochiul omenesc este cel 
mai sensibil la culoarea 
albastră?

...O singură plantă de 
Floarea Soarelui consumă 
200—250 litri de apă?

...Specia de liliac multi
color (30 de varietăți pe o 
tulpină, cu tot atâtea cu
lori și parfumuri) creată 
de Gheorghe Grasu din 
București este unică în 
lume?

...Pe Terra se găsesc a- 
proximativ 2 miliarde spe
cii de viețuitoare?

Grupaj de ILIE LEAIIU

Ghiocei și mâțișori — bucuria zilelor de iarnă. Foto: ANTON SOC ACI

i
I
i

• Mă gândesc cum ar 
fi fost dacă întregul me
canism — bani, ambiții, 
nopți de nesomn — care 
s-a pus în mișcare pen
tru CAMPANIA ELEC
TORALA, ar ii fost por
nit pentru CAMPANIA 
AGRICOLA, procurarea 
de motorină să se fi făcut 
cu înfrigurarea procurării 
de voturi. Un spiriduș 
trage de condeiul meu 
naiv și-mi spune că jur
nalul la care colaborez 
nu publică povestiri ști- 
ințifico-fantastice... • Pic
torul Delacroix, despre 
care s-a spus că „avea 
un soare în cap șj fur-

tuni în inimă", nota în 
„Jurnalul" său (în _ fe
bruarie 1824): 
ce-mi face plăcere este 
că dobândesc mai multă 
judecată, fără a pierde 
emoția pe care mi-o pro
voacă frumosul. Cât pri
vește tentațiile care tul
bură pe cei mai mulți 
oameni, n-am fost nicio
dată prea neliniștit 
ele, iar astăzi 
decât oricând, 
crede? Lucrul 
real pentru 
iluziile pe care le creez 
cu pictura mea. Restul 
este ca nisipurile mișcă
toare... Gâtă recunoștință

„Ceea

de 
mai puțin 

Cine ar 
cel mai 

mine sunt

datorez soartei că nu am 
nici una din acele me
serii de șarlatani care

JULES RENARD 
— vorbe memorabile —

• „Dacfl ne-am gândi • „Ironia nu ofilește: 
la tot norocul pe care ea arde numai buruienile" 
l-am avut fără să-l me
rităm, n-am îndrăzni să 
ne mai plângem".
• „Dragostea și prie

tenia sunt ca noaptea și 
ziua".
• „Când lucrezi, gre

utatea e să aprinzi mica 
lampă a creierului. După 
aceea arde singur".

• „Trebuie să fii nu 
cel dintâi, d unicul".
• „Bărbatul propune 

i și femeia dispune".
• „Unii oameni, au 

■ aerul că s-au căsătorit 
; numai ca să-și împiedice 
; nevestele să se mărite cu

alții".

• „Nu cunosc decât 
un adevăr: numai munca 
te face fericit. Nu sunt 
sigur decât de el, și-l 
uit tot timpul".
• „Spiritul meu: un 

cer întunecat cu repezi 
serii de fulgere".
• „în fiecare dimi

neață, când te trezești, 
ar trebui să spui: „Văd, 
aud, mă mișc, nu sufăr. 
Mulțumesc! Viața e fru
moasă".

Soarele... in metafore
„Senior al Timpului".
„Stăpân al umbrelor, în 

același timp parte și mo
ment, parte orbitoare și 
moment întotdeauna do
minant al sferei cerești".

P. Valery

„Trandafir roșu aprins 
pe care curtenitor cerul îl 
azvârle de sus în vălul de 
mireasă alb, larg deschis 
al dragei luj Terra".

II. Heine
„Izvor de foc, o horă 

minunată, suflet, spirit și

ochi: a lumii frumusețe".
Ronsard

„Cămin de tandrețe șl 
dragoste".

A. Rimbaud
„Scânteia cea mai mare, 

aproape un tăciune".
G. Călinescu

palpabile, vizibile cu o- 
chiul liber, uitând — sau 
pur și simplu neștiind I

fao impresie!". • Foarte 
mulți pământeni — an
corați vârtos în pragma
tismul existenței — co
munică numai cu lucruri

— că esențialul din lu
cruri nu se vede. Tocmai 
de aceea doar Filozoful 
a știut să spună: „Eu 
cred în tot ce nu se ve-

de". • Acum, când mi
reasmă de zăpadă plu
tește în aer, când ninge 
cu colinde peste țara 
mea, amintirea verii aduce 
în suflet un lan de Floa
rea Soarelui, spectacolul 
fascinant al norilor, în
tâlnirea tălpilor goale cu 
o cărăruie vegheată de 
ovăzul sălbatic, 
atâtor lucruri 
^sublimate de 
meu... • Fiind 
matinal, observ
buni somnul dulce 
sâmbătă dimineața
„oamenilor muncii" 

cartier — fenomen trădat

minunea 
simple 

sufletul 
un 
de

tip 
ani 
de 
al 
din

de geamurile ce rămân în 
beznă în zori șj de măr
turisirea nonșalantă a 
unora: „am dormit până 
la 101..." (în mod reflex 
în minte îți vine cuvân
tul — nu prea academic: 
„puturos"!). Se poate 1- 
magina cineva trezit din 
somnu-1 dulce să nu fie 
bosumflat și bombănitor? 
Se poate imagina o reac
ție înțelegătoare a som
noroșilor la intenția no
ului guvern de a rein
troduce „pedeapsa cu 
munca"?

ILIE LEAIIU
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
• „Zgârcenia este viciul opus bunului 

simț, pentru că avarul prostituează onoarea, 
viața și sufletul lui insuși, ca doar să aibă în 
pază comori din care nu scoate nici un 
profit decât chinul de a se îngriji de ele, 
neliniștea de a le păstra și nedreptatea cu 
care se zbate să le mărească**.

OXENSTIERNA

I 
I 
I 
I ■ 
I
I

:• DESPRE ZGÂRCENIE
• „Zgârcenia -este 

unui singur viciu,

ii

i
!
1

ț 
t
i
i
1
ț

î

Degeaba-mi spui că nu 
mă mai iubești, eu nu 
te cred. Doar știi, prea 
bine, mă încăpățânez să 
sper că totuși iubirea 
-nvinge.

Mai ții minte când 
spuneai că pe noi ne-au

aventură. Dar. — nu-J 
așa ? — eu voi rămâne 
minunata ta- Dulcineea., 
Mă mai iubești, o știi și' 
tu, degeaba ai plecat, nu 
cred că m-ai 
ai fi tu, nu 
n-am mai fi 
în lume, 
nele pe 
Te voi 
te voi 
iubești 
visezi Casanova...

Totuși îubirea-ți 
spune, în rătăcirile 
nu uita că sus pe 
gota mai este o moară 
de vânt, acolo sufletul 
meu te așteaptă când te 
întorci, nu zăbovi prea 
mult, dragul meu Don 
Quijote!

I
*

Iw
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I
I
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I
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I
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I
I
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ția, o liniști reccpțione- i 
rul.

— Nu, nu poliția. Che
mați pompierii, scara 
pe care urcă e prea 
scurtă.

i: uitat, nu 
aș fi eu, 
NOI unici' 
sunt desti-'i 
pecetluite, j 

să colinzi,'

I 
I
*
i
I
I
I

I
i
I

{clepsidra)
Ne

veci
lăsa

lăsa să crezi că 
o alta.iift

—- Cost ele, îți jur că 
ești primul bărbat pe 
care-l iubesc cu adevă
rat.

— Te cred, iubito!
— Și mai ești și 

mul care o crede...
☆

— Acuzat, unde 
apărătorul ?

— N-am nevoie de 
unul, domnule

— Cea mal mare pa
siune a mea — măr
turisește soțul, este acva
riul. în fiecare zi pe
trec ore întregi în fața 
lui și nu mă mai satur 
să urmăresc peștii.

— Și soția dumitale 
ce zice ?

— Habăr n-am, eă ac
variul îl

pri-

să teunit aceleași răni ?..
Și-apoi, Doamne, avem 

o rană comună, în care 
au intrat posibile nașteri 
și morți și atâtea-ntâm- 
plări. Rănile noastre 
s-au cicatrizat împreu
nă. Tu crezi că e atât 
de ușor să destrami ceea 
ce viața însăși a țesut? 
Poate ți-e dor să fii pu
țin Don Juan, ca într-o 
replică e rândul tău la

va 
tales 
Gol-

încarnarea nu numai a ! ; 
colecția mai multor vicii, }>

:Ș 
lUGiGi ;! 
facă frân- <;

VERB RUS •: 
foarte curioasă, < [

unui singur viciu, ci colecția „n.™,,
între care zgârcenia este numai manifestarea lor« 
cea mai vizibilă". !cea mai vizibilă".

• „Zgârcitul și 
ghii".

I. DUGIGI 
din nisip vrea să ;

PROVERB RUS
• „Zgârcenia este, o pasiune ;

celelalte pasiuni se străduiesc să se satisfacă, ava- ! • 
riția se chinuie fără încetare să nu se satisfacă ;! 
niciodată". t [

PLUTARH !»
• „A tezauriza pentru singura plăcere de a fi;!

bogat e semnul caracteristic al unei inteligențe.; 
mărginite și al unui suflet rău" . Ji

S. SMILES , ;!
.Zgârcenia? Foame de lup: cu cât mai mult P, 
tă, cu atât mai puțin se satură". — Idevorează,

N.V. GOGOL ;;
• „Zgârcitul e o făptură nefericită, bolnăvi- ![ 

cioasă, care nu se hrănește îndestul, care nu se ; • 
îmbracă așa cum trebuie, care nu-și îngrijește ;! 
sănătatea, nici casa, sau iouLutuveu, rtcv, vuou, ouu pe cei din casa lut. • * 
temându-se în schimb de toată lumea să nu-i fure J i
averea".

V.I. POPA
• „Zgârcitul este o momâie ce păzește — pe 

seama altora — câmpia".
PROVERB SANSCRIT 

Selecție de ILIE LEAIIU

I
I
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■

țin la birou...

☆

ți-e
nici I

..... ..'.j judecă- * 
tor, fiindcă m-am hotă- | INA DELEANU

Mama 
ționată 
veche. Fiul privește peste 
umărul ei și o întrea
bă :

— Cine-i domnul a- 
cela slăbuț și cu părul 
creț ?

— Cum cine-i ? Tăticul!

»—4~•

i de

poli-

privește
la o fotografie

un 
uree 
pe o

emo

Reputația crește cu fiecare eșec.

FAPTUL ELEMENTAR AL LUI YAPP

LEGEA LUI WALKER

REGULA LUI WESTHElMER 1

MAT ÎN 2 MUT ĂRI

Decor troienit în îm-

Ți-aș oferi o altă viață,
Să nu mai știi de inși sărmani, 
De indexări de șapte bani
Și de economii de piață.

Regula de aur este inexistența regulilor de 
aur.

.?•

!< »
1

Probabil ți-aș dona o vilă 
Prin zona Coastei de Azur, 
Să duci o viață de huzur 
Curtată de vreun ins-acvilă.

Secretul de a fi nefericit constă în a avea 
răgazul necesar pentru a-ți bate capul să1 
vezi dacă ești fericit sau nu.

O, dacă-aș fi un mare mahăr 
Având buget ne-auster, 
Aș ști și eu ce să-ți ofer
In loc de „orbit fără zahăr" I

Pentru a estima timpul necesar unei opera
țiuni, estimează timpul care crezi tu că este nece- 1 

", apoi schimbă unitatea de » 
------- . Astfel, vom ,

!

1

I*
I
*

I*
I*
I*
I*
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I

rât să spun adevărul.
ft

Un fost activist 
partid sovietic e inter
vievat de un reporter:

— Iertați-mă, unde e 
eroarea din ideologia 
dumneavoastră ?

petrece

— Atunci grasul ăsta — Păi, încă în Roma
chel care locuiește CU antică s-a stabilit că
noi, cine-i ? „Adevărul e în vin",

iar noi l-am căutat 70
☆ de ani în votcă.

O domnișoară nu prea ☆

REGULILE LUI BERNARD SHAW

con
cediul în Bavaria. Intr-o 
noapte sună disperată la 
recepția hotelului:

— în clipa asta, 
bărbat încearcă să 
la mine în cameră 
scară.

— Ghem imediat

— Dacă aș sări în apă, 
ai sări, iubițele, ca să 
mă salvezi ?

— Dacă spun 
ai să sari ?

Culese și prelucrate de
ILIE LEAIIU

Dialoguri absolut întâmplătoare
>1 pwpos

Iubitul meu cu ochi albaștri 
Și cu o minte sclipitoare 
Ești ca o rază de lumină 
Tangențial — fulgerătoare.

Nu te mira ; am prins ideea 
Acum, chiar de am 
Eu cred că tot 
Nemuritoare e

la 
doar

două

fost „Xantipa” 
mine-i cheia 
clipa.

verbeCât despre cele 
Eu tot pe primul îl aleg 
Chiar receptivă la schimbare 
Sunt poate mai conservatoare.

Săgețile tale — mingi de tenis 
Pe un teren neutru liniștit 
Nu știu să mânuiesc racheta 
Dar îndrăznesc să te imit.

CORYNTINA
ț

alba hlamidă hibernală — Lucru de su
prafață pentru pârtii de bob ; 2) Po
pasul imuabil al unui măr legendar — 
Mirifică iaiadă în costum de fulgi; 3) 
Prins cu frenezie-n sarabanda fulgilor de 
nea — Simbol al prevederii de fabrica
ție hibernală | 4) Ultimele ninsori că-

i-î-X'KsN-! jn

Să uiți de Ciorbea, de gamelă, 
De Iliescu, de Emil — 
Dar, pân-atunci ca biet umil, 
Iti dau un .orbit". O LAMELA 1

DUMITRU IIURUBA

zute în februarie I — Vestigiu catastro
fic implantat în Imperiul gheții : 5) 
Perlă braziliană generatoare de nopți albe 
— Flăcări spontane ce topesc ghețu
rile tăcerii; 6) Dezintegrat ușor de fri
gurile hibernale — Prezență inițială de 
dată recentă ; 7) Armuri pastorale la 
porțile frigului — Strâns la rece în zona 
arctică I; 8) Demonstrativ personalizat 
al gramaticii populare — Hoinar hiber
nal pe geografia apelor ; 9) Trecătoare 
hibernală cu provizorat algid — Gioburl 
de lut, iarna, sub volbura stelară ; 10) 
Paturi pentru somnul hibernal al frun
zelor din parc — — 
părăția munților.

VERTICAL : 
litate sub beteala 
Oaspe hibernală 
rămasă 
în pustiul rece al iernii 
hibernal cu tratament 
de pescuit în ape tulburi 
serenadelor de iarnă sub 
cilor ; 4) Manifestare cu răceală spe
cific autumnală — Canal silabic de emi
siune a uimirii ; 5) Gomprimat male- 
fio cu efect de înghețare totală — Născuțl 
sub o zodie zgârcită în daruri ; 6) Ra-

1) Grâmpei de ferti- 
de argint a iernii — 
primită cu răceală și 

cu căldură ; 2) Oaze familiale
— Termostat
local ; 3) Orii
— Mandolinele 
balconul furni-

»
Dacă un lucru nu poate să fie introdus în1 1 

Țceva mai mic decât el, un tâmpit o va face. 1 •
(YAPP a descoperit acest fapt la o vârstă fra- » 

»gedă, când și-a băgat capul într-un gard și a 
J trebuit să fie eliberat de pompieri). f

j Asociază-te cu persoane bine crescute și manie- » 

4 rele tale se vor îmbunătăți. Mergi cu oameni- cum- . 
Isecade și propriile tale instincte bune se vor întări. ! 
I Fii în compania vagabonzilor și vei deveni vagabond. 1

Ai de-a face cu oameni bogați și vei sfârși falit. •

• * * *I sar, înmulțește-l cu doi, c.
ț măsură pentru următoarea mărime. Astfel, 
ț aloca două zile pentru o treabă de o oră.

LEGEA LUI WEILER

Nimic nu este imposibil pentru omul care 
trebuie să o facă el însuși.

Selecție de ILIE LEAIIU

finat artificial după un sondaj original
— Preoteasă muritoare însoțită cu hera. 
cles ; 7) Faza incipientă a unui debut 
literar — Construcție estivală cu utili
tate hibernală; 8) Realitate hibernală 
provenită dintr-o degradare atmosferică
— Săgeată vie pe cărări alpine troienite;
9) Imperativ în materie de transport ... 
pe zăpadă I — Oameni ninși așteptând 
odinioară a vântului batale ; 10) Gene
ratoare hibernală cu stări euforice la 
cald — Pocal cu pleoape de zăpadă și 
lacrimi de miresme.

Dicționar : RHEA.
VASILE MOLODEȚ 

Dezlegarea careului 
„CONCESII",

apărut In ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) TEMERITATE ; 2) EXECUTABIL; 
“) RĂCORITORI; 4) AMAN — TIN — 
G ; 5) SINOD — GARO; 6) ANIMAL — 
RAP; 7) MAZILIRE — T| 8 ETA0
— NO — SE; 9) NOROS — IV AR ;
10) TRESALTARE.

SOLUȚIA PROBLEMEI DIN 
NUMĂRUL TRECUT

Nf8 ! RfB 2. Df4 mat
. . . R : e3 2. Dg 5 mat.

3)

1.
1.

U ii..

Controlul poziției)

P
ALB: Rd4, Dc3, Tg2, Na2 Ge4, 

: S3
NEGRU: Rg4.

i
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SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR
DEVA

CUPA KEMIN LA 
HANDBAL FEMININ

/ Sâmbătă (între orele 9— 
13; 15—18) și duminică 
(de la orele 8—11) în Sala 
Sporturilor din Deva se 
desfășoară meciurile de 
handbal feminin, din Cupa 
de iarna organizată de 
SRemin Deva. Participă 
Textila Sebeș, Artego BTT 
Tg. Jiu, Marcelini Timi
șoara, Autonova Satu Mare 
și SZU Arbema Arad. (S.C.)

DE SERVICIU

Pentru onorarea rețetelor

sau cumpărarea de medi
camente și materiale sa
nitare, devenii se pot a- 
dresa azi, 1 și mâine, 2 
februarie, Farmaciei ,Sal_ 
via“, situată în complexul 
M. Kogălniceanu din car
tierul Gojdu Orar 8—19; 
telefon 21368G.

BOX LA HUNEDOARA

Sâmbătă la Baza spor
tivă Constructorul din Hu
nedoara începând de la 
ora 1G au loc meciurile 
de verificare a echipelor 
de box din județul nostru, 
(S.C.)

Anunță pentru data de 3. 03. 1997, ora 10

CONCURS

pentru ocuparea postului de șef formație Ilia.

CONDIȚII:

— studii superioare (inginer,' subinginer) 
în specialitățile: construcții hidrotehnice, îm
bunătățiri funciare sau construcții civile.

Tematica pentru concurs se poate consulta 
la S.G.A. Deva, zilnic între orele 7,00—15,00.

I*
I
I
I

PERIOADA 1—7 FEBRUARIE

BERBEC
. Aveți probleme cu bapii. Cei apropiați
I realizării planului tiv secret. Divergențele 

tenii vă marchează. Marți, interes maxim în 
nile intelectuale. Nu dați atenție provocărilor, fiți 
de acord cu partenerul dv de viață. Conflictele cu 
părinții se rezolvă.

se opun 
cu prie- 
chestiu-

SLUJBA

RELIGIOASĂ LA

GENIȘTI

Sărbătoarea Sf. Trei 
terarhi Vasile, Grîgore și 
Ioan a fost marcată la 
Regimentul de Geniu Deva 
tntr_un mod mal special, 
având în vedere faptul că 
aici marea majoritate a 
cadrelor militare au pre
nume identice cu cele ale 
sfinților. Pentru prima da
ta după 1989, în unitatea 
militară a fost oficiată o 
slujbă religioasă de sfeș
tanie cu sprijinul preotu
lui Lucian Popa de la 
parohia Sf. Vasile Deva 3. 

, Potrivit celor declarate de 
It. col. loan Roșea — co
mandantul unității mili- 

. tare — conducerea Mi
nisterului Apărării Națio
nale intenționează ca în 
viitor serviciul religios din 
unități să fie realizat de 
preoți militari. (S.B.)

DE LA POLIȚIA SANITARĂ

ORDINEA SI

CURĂȚENIA IN

DEPOZITE

într-o acțiune mai lar
gă desfășurată în Valea 
Jiului de lucrători ai 
Poliției sanitare din De
va și Petroșani s-au con
trolat marile depozite de 
alimente ale SC Real- 
com SA, SC Decebal SA, 
SC Retezatul SA. SC A- 
na Gastronomic SRL, SG 
Pavelescu SRL, SC Livia 
SRL. Dacă în majori
tatea acestor depozite 
produsele alimentare sunt 
depozitate în mod cores
punzător, s_au mai găsit 
și unele excepții. La 
depozitul SC Realcom, de 
pildă, pentru că aspectul 
exterior și interior lasă 
de dorit, s-a aplicat o 
amendă de 100 000 de

lipsa fondurilor necesare 
pentru lucrări de repa. 
rații și igienizare, clădi
rile unde sunt aqeste 
depozite fiind foarte 
vechi, dar măsuri trebuie 
luate pentru repararea 
lor.

țin de 52 de agenți e- 
conomici! Fiecare în parte 
a fost sancționat cu a_ 
mendă contravențională 
de câte 50 000 lei, suma 
totală a amenzilor pen
tru această faptă ajun
gând la 2 600 000 lei.

lei. E drept că aceasta 
stare este generată și de

$, TAREA

Din determinările anali
tice privind calitatea fac
torilor de mediu în județul 
■Hunedoara pewtru peri

oada 20—26 ianuarie a.c. 
efectuate în punctele de 
control al calității ae
rului au rezultat urmă
toarele:

• Valorile medii- și ma- 
Kime pentru poluanții ga
rași (bioxid de azot, bio- 
Kld de sulf, aciditate, a- 
tnoniac și fenoli) s_au în
cadrat și pentru această 
perioadă în valorile li
mită. Valoarea cea mai 
ridicată pentru bioxidul 
de azot s_a înregistrat în 
zona municipiului Hune
doara la data de 22 ia
nuarie, iar pentru bioxidul 
de sulf, valoarea maximă 
s-a înregistrat în zona 
Mintia — Deva la datele 
de 22 și 24 ianuarie.

• Cu o excepție (zona 
Teliuc), pulberile în sus
pensie au prezentat pen
tru această perioadă va
lori medii care au fost 
în valoarea limită. Valoa
rea maximă la acest in
dicator s-a înregistrat la 
Teliuc în ziua de 23 ia
nuarie

• Pulberile sedimentabile 
au avut depășiri în zonele

Teliuc, de 8,4 ori, în Valea 
Jiului și Cliișcădaga de 
1,4 ori.

■ Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite au fost în 
limitele de variație ale 
fondului natural la toti 
factorii de mediu anali
zați.

• Materiile în suspensie 
pe râul Jiu provenite în 
principal de la unitățile 
de prelucrare a cărbunelui 
prin evacuarea apelor u_ 
zate neepurate sau incom
plet epurate s_au redus 
față de perioada anteri- 
oară cu 15 la sută pentru 
valoarea medie și cu 17 
ia sută pentru valoarea 
maximă.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale Re
giei Autonome Apele Ro
mâne rezultă că la finele 
lunii decembrie din 538 
km de râuri, 173 km se 
încadrează în categ. I de 
calitate. 126 km se înca
drează în categ. a II-a de 
calitate. 59 km sunt în 
categ. a III_a de calitate, 
iar 168 km sunt conside
rați în afara categoriilor 
sau degradați datorită în 
principal prezenței Jpnilor 
de metale grele în râul 
Mureș, la Geoagiu, în Gal
bena și cu materii în sus
pensie și încărcării cu 
materii organice — în 
cazul râului Jiul de Est 
în aval de orașul Petrila.

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA

AMINTIȚI-VA DE VIZA

AUTORIZAȚIEI

SANITARE

Cu toate că unii agenți 
economici își desfășoară 
activitatea de mai multi 
ani, omit și acum să
solicite viza anuală a 
autorizației sanitare de 
funcționare. Numai în 
această lună de început 
de an (ianuarie) s-au 
aflat în situația neplă
cută de a nu poseda viza 
autorizației sanitare de 
funcționare .nu mai pu

REZIDUURILE

MENAJERE ARUNCATE

LANGA ȘOSEA

Organele de control ale 
IPSMP s_au deplasat în 
urma unei sesizări la 
Sarmizegetusa, unde pe 
strada Principală, din 
cauza unor locatari, re
ziduurile menajere ajung 
până în apropierea ca
rosabilului. Pe lângă 
aspectul urât pe care-1 
dau gunoaiele prezintă 
și riscuri de îmbolnăviri 
Cei 13 locatari care s_au 
găsit vinovați pentru 
aruncarea la întâmplare 
a reziduurilor menajere, 
au fost sancționați cu 
amendă contravențională 
de câte 200 000 de lei.
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R.A. ROMTELECOM
Direcția de telecomunicații

HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICA 
DESCHISA *FARA PRESELECȚIE

1. Oiectivul licitației : - Extensie CTD Deva cu 
12.000 linii.

Lucrări de proiectare în telecomunicații s Elaborare 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic ți detalii de exe- 
cu)ie.

Obiecte de proiectare:
1. Extensie CSND Deva
2. Instalare CSND Simeria
3. instalare CSND Orășiie.

2. Entitatea achizitoare i R.A. ROMTELECOM 
Direcfia de Telecomunicații Hunedoara.
3. Sursa de finanțare t Surse proprii.
4. Organizatorul licitației i Direcția de Telecomu

nicații Hunedoara, loc. Deva, str. Libertății, nr. 2, cod 
2700, jud. Hunedoara, tel. 054-211042; 054-230270, fax: 
054-230031 ; 014003319.

Telex: 7221 ; 72111.
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: 3. III. 

<997, ora 15,30, la secretariatul Direcției de Telecomu
nicații Hunedoara.

6. Deschiderea licitației publice: 4. III. 1997, ora
9, la sediul Direcției de Telecomunicații Hunedoara.

7. Documentele de licitație se pot procura de la 
Direcfia de Telecomunicații Hunedoara, la preful de 
200.000 lei, începând cu data de 3. II. 1997.

8. Vizitarea amplasamentului : 10. II. - 15. II. 1997, 
în localităfile Deva, Simeria și Oră știe, însoțifî de de
lega): ai Dircc)iei de Telecomunicații Hunedoara.

9 Condiții de participare: Pot participa la licita
ție numai ofertanți români specializați în lucrări de pro
iectare în domeniul telecomunicațiilor, posesori ai acor
dului actualizat, emis de Ministerul Comunicațiilor (Ord. 
58/90, 62/90, 290/92). (46)
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| dorința dv de schimbare s-ar 
J Nu vă pripiți în luarea deciziilor.

opus vă avantajează. Miercuri, 
nervoasă. Nu neglijați serviciul în favoarea dragostei 
Un posibil examen va fi o adevărată reușită.

GEMENI
Posibile realizări pe plan familial. Duminică, nu 

încercați a vă pune ideile în practică. Vi se va >em' 
na o viză de plecare în străinătate. La serviciu, . 
totul vă favorizează. Pe cât posibil, fiți prudent. I 
Ș-ar putea ca medicul să vă sfătuiască să suferiți J 
o intervenție chirurgicală, dar nu vă speriat!. | 
Canalizați-vă energia în scopuri constructive.

» ------

TAUR
Unul dintre părinți vă cerc
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ajutor. Duminică, 
putea concretiza. 
Relațiile cu sexul 
labilitate psiho-

| RAC
Relații bune cu frații. La serviciu, acționați cu | 

(prudență. Inițiativele dv se vor dovedi strălucite, « 
aducând și o realizare materială. Popularitatea I* în creștere. Marți, zi oportună călătoriilor, dar nu 
și pentru lucruri care cer putere de concentrare. 

J Idei excelente, dar par să vă scape de sub control.
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LEU
E momentul să vă plătiți datoriile. Discuții 

familie. Cereți sfatul unui prieten în legătură 
schimbarea propusă la serviciu. E posibilă o

in
cu ______ ,
indigestie. La serviciu stârniți admirație. Un duș
man vă pregătește o cursă. Farmec'tl personal vă 
face convingător. Prin perseverență, realizări deo
sebite.

fecioara
Nu puteți lipsi de la o petrecere. Găsiți parte

neri de dialog. Preocupările artistice vă relaxează. 
La serviciu vă e solicitată părerea.
— la maxim. Joi, un moment de derivă. Nu uitați 
să vă achitați de sarcinile de serviciu. Ideile. le 
veți găsi într-o bibliotecă.

BALANȚA
Copiii vă aduc nesperate bucurii. Duminică, o 

zi deosebită ; vă lăsați dominat de persoana iubită. 
Vă priesc activitățile intelectuale. Călătoria propusă 
ar putea fi avantajoasă. Miercuri sunteți preocupat 
de investiții. Planurile partenerului de viață par 
idealiste, dar sunt profitabile.

Popularitatea

SCORPION
Relația cu prietenii devine bună. Participați Ia 

o întâlnire festivă, aveți șansele unei aventuri de 
neuitat. La slujbă un eveniment plăcut. Discuții 
cu partenerul de viață ; stabiliți întâi prioritățile. 
Vi se crop un călătorii cu scopuri financiare. O mică 
variație sentimentală.

SĂGETĂTOR
Activități gospodărești, musafiri neașteptați. Foar

te ocupat și duminică. Colaboratorii vă pregătesc 
o surpriză. Vi se propune o afacere tentantă dar 
riscantă. Popularitatea dv la limita maximă. Sun
teți înconjurat de prieteni. Un răspunș amânat vă 
pune în lumină nefavorabilă.

CAPRICORN

I*
I%
I
IPregătiți-vă de oaspeți: Persoana iubită vă 

propune o afacere Interesantă. Veți cheltui nesăbuit.
J Schimbări majore în instituția unde lucrați. Inspi- 
I rație în rezolvarea unor probleme importante. Po- 
• sibile încurcături legate de bani. Vineri, o afa- 
| cere înregistrează un salt spectaculos.

vărsător
, Astăzi sunteți o persoană practică. Stabiliți or- 
Idinea priorităților. Veți obține bani, dar nu uitați 

de datorie. întâlnirea cu persoana iubită vă face 
fericit. Miercuri — dispoziție 
cldețl să plecați într-o călătorie, 
jovial, un camarad plăcut pentru
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de zile mari. De-
Suntețl simpatic; 

companie.

PEȘTI
Realizare profesională. Nu demarați încă planul 

de bătaie conceput. La serviciu realizările dv vor 
mulțumi șefii. Marți, activități gospodărești. Gr.eu- 
tățl cu formalitățile pentru o călătorie în străină
tate. Partenerul dv are o Idee excelentă, aducătoa
re de câștiguri. Vineri, randament maxim. Relația 
cu șefii evoluează bine, dar nu vorbiți prea mult.
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român al 
memorabile
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lin volum medrt apar
ținând lui Emil Cioran a 
fost lansat la București la 
librăria Humanitas. Publi
cat de editura Humanitas 
în noua serie Cioran, vo
lumul îl dezvăluie pe ce
lebrul filosof într-o postură 
mai puțin cunoscută ma
relui public, aceea de edi
tor. Intitulată „Antologia 
portretului. De la Saint- 

Simon la Tocqueville", lu
crarea a fost concepută de 
Cioran în 1979, la co
manda unui editor ame
rican, care ulterior a res
pins-o. Manuscrisul volu
mului a fost descoperit în 
cufărul lucrurilor personale 
ate lui Cioran, după 
moartea filosofului, surve
nită în 1995, și a fost pu
blicat pentru prima dată 
anul trecut de editura pa
riziană Gallimaara.

Antologia redactată de 
Cioran cuprinde 44 de por
trete ale unor figuri fran
ceze celebre, precum Jean- 
Jacques Rousseau, Mira
beau, Marat, Talleyrand, 
Napoleon. In galeria por
tretelor antologate, reali
zate de 25 de portretiștî, 
Cioran a inclus, alături de 
cei doi idoli ai săi. Saint

Simon țî Tocqueville, 
alte figuri importante din 
istoria ultimelor trei secole 
ale Franței cu Dna du 
Deffand sau Dna Recamier, 
Rivarol. Dna de Stael, 
Chateaubriand, Sainț-Beuve, 
marchizul de

Traducătorul 
acestor texte 
pentru arta portretului. Pe
tru Creția, a mărturisit pu
blicului câ a avut o mi
siune dificilă în fața unor 
fragmente scrise în cea mai 
rafinată limbă franceză. 
El a sugerat cititorilor să 
nu lectureze cartea cu pre- 
iudecatv că ea ar putea 
ilustra în vreun fel filozo
fia sumbră de care a dat 
dovadă întotdeauna Cioran. 
In opinia lui Creția, ale
gerea textelor din volum 
a fost dictată de geniul lui 
Cioran, manifestat doar „ca 
desăvârșit bun gust".

In cadrul aceleiași lan
sări a fost prezentată pu
blicului și nouă carte sem
nata de Petru Creția, „Ca
tedrala de lumini". Ea in
clude trei studii deosebite 
despre tot atâtea capodo
pere clasice, lliada, Divina 
Commedia si Furtuna 
(MEDIAFAX)

Medicină Pancreasul
artificial

Se pare că ați auzit de 
acel dispozitiv inventat 
de un medic de la Uni
versitatea de Medicină 
Tufts, din Boston, El a 
numit pancreas artificial 
un dispozitiv hibrid ce 
formează un scut de 
ultrafiltrare care, în o- 
pinia lui, apără celulele 
beta de atacul leucocitar. 
Acest dispozitiv nu a 
fost testat, deci rezulta
tele utilizării lui — po
zitive sau negative — 
vor fi gata peste câțiva 
ani. După cum stau lu
crurile în prezent, se 
pare că mulți dintre dia
betici nu au nevoie de 
transplant. Diabetul este 
o maladie cu care ei în
vață să trăiască. Medicii 
sunt, în mod obișnuit, 
foarte selectivi în legă
tură cu indicațiile trans
plantului de pancreas. 
Respingerea de organ 
rămâne o problemă ma
joră dacă pancreasul 
primit nu se potrivește 
suficient de mult cu țe
suturile pacientului, de 
oarece, în acest caz. pro
priu] sistem Imunitar va 
ataca organul transplan-
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tat Medicamentele imu- 
nosupresoare protejează 
noul organ și previn 
respingerea lui, dar sunt 
periculoase. Datorită ris
cului reprezentat de te
rapia 
imunosupresoare 
tă ■ 
dintre 

transplant de 
numai 
diabet 
când 
ceDUt 
creasul este transplantat 
împreună cu un rinichi. 
Toți cei interesați în 
transplantul de pancreas 
trebuie să discute argu- I 
mentele pro șl contra cu • 
medicul chirurg reșpec- | 
tiv. Prețul unei 
vențil chirurgicale 
1992 de aproape 
dolari. Pe lângă 
se adaugă și 
ținerii transplantului, |
cost ce se ridică la alțl | 
aproximativ 100 000 do- • 
lari anual. Un aseme- | 
nea loc este Clinica> 
Mayo din Rochester, Min- I 
nesota. Un altul este * 
Joslin Diabetes (Senter > 
din Boston. (V.B.) I*

cu medicamente 
ceru- 

de transplant, mulți 
chirurgi fac 

pancreas 
la pacienții cu 
de tip I și numai 
rinichii lor au în
să cedeze. Pan-

inter- 
era în 
100 000 
acesta 

stul men- 
transplantului,

Proprietatea și munca; limitele proprietății
Problema socială in con

cepția masonică este una 
de echilibru periodic, o 
problemă de morală, care 
nu vede suspiciune acolo 
unde omul cere de lucru, 
nu vede posibilitate de 
îmbogățire pentru toți a- 
colo unde sunt „mâini 
prea lungi", nu vede cetă
țeni și oameni acolo unde 
sunt sclavi ai salariului.

Pentru doctrina maso
nică, libertatea nu valo
rează nimic fără inaepen- 
dența economică, nevoia 
fiind aceea care determi
nă gândul, incită voința, 
mișcă ș» acționează, nro- 

~<acă munca pentru pro- 
îcerea de bunuri nece

sare să-l satisfacă pe om, 
bunuri deopotrivă mate
riale și j virituale.

Masoneria vede

proprietatea în relație di
rectă cu munca. Unica 
justificare a proprietății 
se găsește în energia u- 
mană a muncii. In viața 
concretă lucrurile nestând

proporționalitate, dar bo
găția acestora disociată 
de munca individuală este 
datorată furtului muncii 
altora.

Existând deci o limită

deci
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I 

I 
« 
I I 
« I 
i

chiar atât de idilic, pro
prietatea are în concepția 
masonică

Munca 
produce 
limitată, 
umană 
Este un 
se îmbogățesc fără 
între munca și proprieta
tea lor să existe un ra
port de cauzalitate și de

anumite limite, 
limitată nu poate 
decât proprietate 
deși activitatea 
este nelimitată, 
adevăr că mulți 

ca

a proprietății, s-ar putea 
ca activitatea umană, care 
este nelimitată, nu s-ar 
justifica în întregime, ci 
doar până la o limită din
colo de care ar fi în dau
na economiei. Limita ar 
fi deci determinată de 
libertatea existenței fie
căruia in condițiile exis
tenței libertății tuturor.

Istoria în diferitele ei 
momente a fixat raportul 
de cauzalitate intre om si 
lucru extinzându-l sau 
restrângându-l în strânsă 
determinare cu natura. Dar 
conceptului de proprietate i 
s-a opus mereu același 
raport cauzal dintre pro
ducător și produs ca sin
gurul lucru rațional și 
posibil de admis în lu
mea etică și în cea eco
nomică.

Pe de altă parte, orice 
produs nu este numai 
efectul muncii individuale 
ci al unei multitudini de 
forțe cooperante. De a- 
ceea nici proprietatea asu
pra bunului creat nu este 
numai a unui subiect din 
cei implicați în coopera
re.

(VA URMA)

CINEMA
Vremea răzbunării (31 — 
3.02); Fără teamă (4—6.02);

a „PATRIA" ORĂȘTIE- 
Mai iute ca moartea (31 
—- 3. 02); Înfruntarea (4— 
6.02);

• „PATRIA" DEVA 
Matilda (31—3.02.); Curaj 
în linia întâi (4—6.02);

• „LUCEAFĂRUL- VUL
CAN : Intimitate (31 — 
3.02); Reacție în lanț (4 
-6. 02);

• „FLACĂRA" HUNE
DOARA: Martorul incomod 
(31—6.02.);

• „DACIA" 
Cocoșatul de 
Dame (31—2.02); 
un mort iubăreț

HAȚEG i 
la Notre
Dracula, 

(3—5. 02);
• „PARING" PETRO

ȘANI : Goana după cadou 
(31—3.02); Campionul (4 
— 6.02);

• „MODERN"
DOARA: Dracula, un mort 
iubăreț (31—2. 02);

HUNE-

a „CULTURAL" LU- 
PENI j Reacție în lanț 
(31—3.02); Goana după 
cadou (4—6.02);

• CASA DE CULTURA 
CĂLAN: Profesorul trăsnit 
(30—2.02);

• „LUMINA" ILIA i 
eiubul vrăjitoarelor. (Bl 

B.02.J.ZA RÂND" BRAD t
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Situat in Deva (zona Casei de cultuiă). vă oferă I 
gros șl en detail produse import Italia de foarte

— Ar, I - « —«—x —— ' I V   . —— ®  

« • paste de zugrăvit lavabilc și semilavabile, •
« izolanți acrilici anlimuccgai, role de zugrăvit, eo- * 
j loranți. chituri pentru zidărie și lemn, aracet;

• vopsele auto poliuretanice simple și metali- I* 
1 paletar de culori, * 

F

incolore șl cofo- II 
î

ț en . ........... ......
• bună calitate și la cele mai mici prețuri:

• ......................
f zate executate la comandă după 
«accesorii pentru vopsitorie auto ; 
« a vopsele de ulei care pot fi 
J comandă în orice nuanțe;
I • haituri, lacuri pentru lemn 
frate ; ,

e vopsele de ulei, lac de parchet, nitrolacuri ț 
«și diluanți produse de Compania Kober — Rolac • 
1 Piatra Neamț, la cele mai bune prețuri; i
« a plante naturale și artificiale, aranjamente 1
| florale, care se execută și la comandă. J
I Vă așteptăm zilnic între orele 9—17, iar sânt- •
| băta între 10—14.

ÎS.C. SIMCOM FLORA S.R.L. HAȚEG — ȘTE1Î
1

Telefoane: 232816; 770082.

executate și la 1

Vinde en gros și en detail, prin magazinele 
sale din orașele Hațeg, Petroșani si comuna 
Pui »

• haine import;
• Încălțăminte import;
• alte produse electrice și electrocasnicc ; 

SECOND HAND.
Prețuri foarte avantajoase.
Import Suedia, Olanda, SUA. (7517)

CULTIVATORI DE CARTOFI!

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

S.C. SANSERE SANTANDREl

a ’
I

♦ Vinde, la sediul societății, cartofi dc să-'
♦ mânță categoria biologică elită și I 1, din so- 
fiurile foarte productive Sânte și Desiree, la pre-
♦ țul de 1500 lei/kg. Se accrdă certificat de’’
f recunoaștere eliberat de organele autorizate. * 
ț Cumpărați acum. în primăvară prețul va fi * 
f mult mai mare. Informații la tel. 66 11 80. *
f (576) ?

i--------------------------------------------------- *
r

♦ BIROUL EXECUTORILOR JUDEC ĂTOREȘTI F
Organizează |

iiUCITATRE PUBLICAî----------------------------------- “
1_____________ „_____T_______

î de 4. 02. 1997, ora 9, pentru vânzarea urmă- î 
I toarelor imobile:
| — Casă, curte și grădină, situate in co- F

Organizează

- y 

la sediul din municipiul Orăștie în data ?

J muna Geoagiu, Calea Romanilor, nr. 145, pro- I
.....  « i ■ • . ................ « prietari Rîpan loan si Elena.

(AFLĂM DE,LA POUȚIE : p"nire;.'25.ww"°o. .... f

• In municipiul Petro
șani a fost prins și reți
nut Antonel Ion, de 23 de 
ani, fără ocupație. Acesta, 
profitând de neatenția 
distribuitorului de presă 
Ion Stoicoiu, din localitate, 
care vindea ziare pe stra
dă, i-a furat acestuia cutia 
cu banii 
(25 000 de 
vânzătorul 
ajutor, doi 
în zonă 
au reușit să prindă 
după ce acesta 
vreo 200 de metri 
când să dispară.

fel de ocupație, Neamțu 
S-a „agățat" de 3 purcei 
și 4 găini de la două gos
podării 
loarea 
ciului 
de lei. 
zentat

din Hațeg. Va- 
totală a prejudi- 
a fost de 360 000 
Hoțul a fost pre- 

Parchetului.
din vânzări 

lei). După ce 
a strigat după 
polițiști, 

în ținută

orașului

aflați 
civilă, 
hoțul, 
fugise 
încer-

Hațeg• Poliția
a reținut pe Gheorghe 
Neamțu, de 
localitatea 
dețul Vaslui,
Pentru că nu avea nici un

a Pe raza orașului Vul
can, polițiștii 
pe minorele 
Pintea, de 16 
driana Pintea, 
care erau fugite de 
domiciliu din luna decem
brie 
date

au depistat 
Mariana 

ani, și A- 
de 15 ani, 

la

1996. Au fost pre- 
părinților.

39 de ani, din 
Vinderei, ju- 

recidivist.

w.».WJ.v».r

Preț de pornire: 25 000 000 lei.
i — Casă, curte și grădină, situate in mu- I 
j nicipiul Orăștie, str. Unirii, nr. 65, proprietari £ 
J Lupu Gheorghe si Maria. 1

- - - ’■ ■ —♦
I

î .........

i UCITATHE PUBLICA

(7953) J
♦ 
I * 
I♦ I 
J * 
I ♦
w

F
J ce va avea loc în data de 6. 02. 1977, ora 10, 
j birou executor judecătoresc. Judecătoria Deva. I 
j — casă formată din 2 corpuri, 3 plus 3 f 
j camere, situată în Deva, str. M. Eminescu, nr. I 
j 63—65, teren 1881 mp; I
î — casă formată din 7 camere, teren 8273 ( 
« mp., situată în Sântuhalm. î

Informații suplimentare tel.: 054/211853. £

Preț de pornire: 1 500 000 lei.

CREDIT BANK DEVA

Vinde la

Rubrică realizată 
pe baza informațiilor 

primite de la 
Inspectoratul de poliție 
al județului Hunedoara
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MICA PUBLICITATE 1988 (Ungaria). Tel. 222462, 
luni 3 februarie. (7978)

• Vând apartament 3
camere I>eva. Zamfirescu, 
bl. ( 1. ap. 1. (7970)

• jVâncl urgent aparta
ment două camere, etaj 3„ 
recent îmbunătățit. Tel. 
627744 (GRT)

• Vând VW Transpor
ter. carte identitate, fabri
cație 1979, preț negociabil 
5 milioane. Tel. 054/621530, 
după ora 15. (7966)

• Vând Audi 100 stare 
excepțională. fabricație 
4986, înmatriculată sad 
schimb cu Dacia 13fi0. Tel. 
613390, după ora 15. (GRT)

• Vând Dacia 1320. Tel,
626059. Deva. (9399)

■ Vund televizor alb ne
gru, preț 250 000 lei. Tel. 
620195. (7886)

■ Vând Skoda 120 h
înmatriculată, stare foarte 
-bună, negociabil. Relații, 
tel. 611748. (788a)

• Vând (schimb) casă, 
pământ I.eșnic cu apar
tament. Tel.: 223076; 622126

(7884)
• Cumpăr teren, str. 22

Decembrie, DN 7 Sântu- 
lialrr. Tel. 222096, între 
orele 18—21. (7883)

• Cumpăr motor elec
tric 2,5—4 KW și bloc
nptcu Aro Brașov. Tel. 

613777. (7881)
• Vindem mobilier vechi 

pentru magazin, prețuri 
negociabile. Relații la tel 
230630 sau 22455» precum 
și ia complexul comercial 
central, etaj 1 și 2. (7882)

• Vând apartament două 
camere, parter, posibilități 
birou, magazin, depozit. 
Tel.: 622420; 232693. ;7965)

• Vând sau arendez te
ren arabil și intravilan în 
orașul Brad, str. Vânători, 
informații Deva, tel. 218771.

(7770)
• Vând 24 ari pământ 

In Șoimus si societate co
mercială? Tel. 668136. (7781!

• SC Olimpiu Gomcxim 
•SRI, cumpără piei bovine, 
pOOV/kg, piei ovine 15000/ 
■bucata, str. Liliacului, nr. 
,4, Simeria lângă restauran
tul Ursul Negru. Tel. 661516

(7774)
• Vând chioșc metalic 

49 mp zona liceelor in
dustriale. Efectuez trans-

.port 7 tone. Tel. 217696.
(7766)

• Vând TV izotermă stare 
ireproșabilă motor nou

'motorină. Tel. 716282.
• Vând societate neim

pozabilă, 1994, multiple 
activități, informații Deva, 
■625111, satul Ostrov, nr. 
44. (097345)

• Vând câine de rasă
(vânătoare) Poitier și piese 
Volkswagen Derby. Infor
mații 226644. (9398)
• Vând urgent autoturism 

Mazda lip 3.2.3. înmatri
culat. Preț Informativ 2700 
DM. Relații la tel. 714897.

(7797)
• tund apartament două

camere, etaj 3, str. Mă- 
răști. Tel. 624284. (7796)

« Vând moară cu cio- 
. anele. Tel. 222018. (7795)

• Vând mașini cusut
industriale, Opel Kadett. 
Tel. 225632. (7795)

• Vând casă 4 camere,
îmbunătățiri. Tel. 231262, 
orele 9—18. (7799)

• Vând armă de vână
toare Suhl, tip Boc, ca
librul 12, stare perfectă. 
Tel. 230217. (7955)

• Vând casă Cristur, 
■ teren 1305 mp, apă curentă, 
•posibilități gaz, depozit,
pr.vatizare. Informații
216528, orele 18-20. (2252)

• Vând apartament 3
camere, boxă, garaj, po
sibilități privatizare. Tel 
224033. (7880)

• Societate comercială
vifidi plăci ondulate azbo
ciment in localitatea Bră- 
nișncjt champing IM?scă_ 
ric. Tel. '20864. ' ;7952)

• v..nl Dacia 1310 an

• Vând Alercedcs 
240 Cobra înmatricu
lat pe cetățean străin 
2500 DM. tel. 648105 

(7763)
• Vând sau schimb IMS

<u remorcă, RK revizie 
până în 1999, cu garsonieră 
Orăstic, Kogălniceanu. nr. 
3. (9424)

• SC Prost Valley Com 
SRL vinde popas turistic 
Izvor. Vălișoara. (2372;

• Vând Dacia 1310, break
fabricație ’91. Tel. 728143, 
după ora 16. • (5630)

■ Caut locuință de în
chiriat (casă sau aparta
ment). Tel. 720813. (5629)

• închiriez urgent garaj 
metalic. Relații tel. 616603.

(9887)
• Ofer spre închiriere

depozit cn gros, spațiu 
ultracentral cu pivniță si 
curte. Tel. 213572. (7960)

• Caut pentru închiriat
pe termen lung casă sau 
apartament, condiții deo
sebite. Tel. 216863 216987.

(7762)
• Angajăm cu carte de 

muncă bărbat serios, vârsta 
între 3»—50 ani, cu cM- 
ciliul în Deva pentru con
fecționat coroane. 'Infon>- 
mații Deva, Emincscu, 42, 
zilnic între orele 9—12.

(7771)
• SC Amical Nicy SRL

®ălan angajează șofer ca
tegoriile B, C, E, vârsta 
35—45. (7751)

• SC Cora trans SA De
va anunță intenția cTc 
majorare a tarifelor de 
transport și <le prestări 
servicii. (7798)

• SC Prodcoop SA Deva
anunță intenția de majo
rare a prețurilor și tari
felor la produsele de pa
nificație, prestări servicii 
și lucrări de tâmplărie, 
începând cu data de 15. 
02. 1997. ;7973)

■ SC Agromec SA Ilia 
anunță intenția de majo
rare a tarifelor pentru lu
crările executate, ca ur
mare a majorării prețului 
la combustibili, energie și 
piese materiale.

Anunțăm totodată orga
nizarea la sediul societății 
în fiecare zi de vineri 
ora 12 a licitației pdntru 
vânzarea de tractoare și 
mașini agricole. (97793)

• SG Germisara SA 
Gcoagiu Băi organizează 
în 17 februarie a.c. con
curs pentru angajare șo
fer. Relații la sediul so
cietății sau la tel. 648124.

(97116)
• SG Corne Prodcom

Impex SRL Simeria anunță 
majorare^ tarifelor la pre 
dusele din mrrmură cu 
50 la sută începând cu 1 
martie 1997. (7969)

• SC Sui Compos Comex
SRL Deva practică un adaos 
comercial de la 0—100 la 
sută. (7800)

• SC Serv Lift Comim-

pcx SRL Deva anunță in
tenția de majorare a ta
rifelor la prestările de 
servicii începând cu data 
de 1 martie 1997. (1981)

• Pierdut certificat de
acționar nr. 27741. îl de
clar nul. (7464)

• SG RRT Cazino Gom-
pani SRL anunță pierderea 
codului fiscal. îl declarăm 
nul. (5163)

COMEMORĂRI
• Duminică 2 februarie 

se împlinesc 4 ani de la 
moartea fulgerătoare a Iul

MICHAEL KLEIN 
Lacrimi și flori pe mor
mântul tău. Din partea lui 
Mircea Rodnic. (5631)

DECESE

• Eva Gărmăzan, 
soție, cu adâncă du
rere, anunță trecerea 
în neființă la 73 ani, 
a celui care a fost un 
minunat soț

CARMAZAN 
CONSTANTIN 

înmormântarea, du
minică, ora. 14, de la 
domiciliul din str. 
Vânătorilor, nr. 1, De
va. Dumnezeu să-l o_ 
dihnească! (097346)

S.C. IMPACT INTERCOM SJl.L. DEVA 
Str. Miliai Eminescu, nr. 85.

la prețul de 3500 Iei (TVA inclus),

Telefon 223400.

•h

• Michael Klein a 
plecat în urmă cu 4 
ani în neantul necu
prins, lăsând în urmă 
durere și tristețe în 
sufletele tuturor celor 
care l-au iubit. Soția 
Adriana șj fiica Do
minique.

• Cu aceeași durere 
în suflet familia Vio
rel din Simeria anunță 
împlinirea a 6 luni de 
la dispariția din viață 
a iubitului lor fiu

■ alin-adiiian
Comemorarea are loc 
duminică, 2 februarie, 
la " Biserica Ortodoxă 
Biscaria. Lacrimile
noastre se împletesc 
cu zborul fulgilor de
nea :c se aștern pe 
mormântul tău, iar a- 
mintirea ța .va rămâne 
veșnic vie în Inimile 
noastre. Dumnezeu 
să_ți odihnească su
fletul blând și nevi
novat. (7963)

• Inimi rănite, dor 
nestins la împlinirea 
a doi ani de la tre
cerea în eternitate a 
dragei noastre 

ROZALIA 
GIIIORGIIIȚA 

din Ormindea. Dum
nezeu s-o odihnească. 
Familia. (7958)
• Azi, 2 februarie se 

împlinesc 6 săptămâni ae 
când ne-a părăsit cea care 
a fost o bună mamă, soa
cră si bunică
IIALGA ILEANA HLUS) 
Nu te vom uita niciodată 
loan, Ana, nepoții Sorin, 
Sandi, Gristina și strane- 
potul Alexandru. Dumne
zeu s-o odihnească în 
paccl (7465)

• S-au scurs G săptă
mâni de când a plecat 
dintre noi cea mal bună 
soție, mamă, bunică, sdră’ 
mătușă și cumnată

FORTE ANA
(5632)

• Azi, 1 februarie se 
împlinesc 6 săptămâni de 
marc durere sufletească 
de Ia despărțirea de scum
pii noștri

ivIIKCEA GRISTINA șl 
SILVIA 

în tragicul accident rutier. 
Familia îndoliată. (7755)

• Sora Emilia șl 
cumnatul Ion Băleanu 
anunță cunoștințele și 
prietenii de trecerea 
în neființă a dragu
lui lor

COSTICA 
CARMAZAN

Nu te vom uita 
niciodată. (897347)

• Viorel, frate, și 
Doina, cumnată, de
plâng trecerea în ne
ființă a dragului lor 

COSTICA
Vel rămâne veșnic 

în amintirea noastră. 
Fie-ti țărâna ușoară.

(097347)

• Cu profundă du
rere anunțăm trecerea 
în neființă a celui care 
a fost soț, tată și cel 
mai iubitor bunic

TODOR NICOLAE
Soția Gisela, fiica Vie. 
toria, ginerele Gheor- 
ghe, nepoții 'Călin și 
Radu îi voi- păstra 
neștearsă amintire. în
mormântarea are loc 
azi, 1 februarie, ora 
13, de la casa mor

tuară Deva. (7972)

• Suntem alături de 
familiile Todor și Ne- 
delcoviciu în greaua 
încercare suferită prin 
trecerea în eternitate 
a celui care a fost 
un om de aleasă no
blețe sufletească

TODOR NICOLAE 
Dumnezeu șă_l odih
nească în pace. Fami
lia dr. Budău P. 
Ghcorghe. (7971)

• Golectivul labora
torului Mina Coranda 
Gertej transmite con
doleanțe familiei în
doliate de stingerea 
fulgerătoare din viață 
a celei care a fost 
LEONTINA POENAR 

(7983)

• Familia Eva șl Tibe- 
riu Iovan din București 
este profund îndurerată de 
dispariția verișoarei

LEONTINA POENAR
și este alături de familia 
îndoliată.

Duoă succesul înregistrat cu editii'e
•BUCUREȘTI' • TlKMS -BRASOtf
• ORADEA . SATU-MARț • ARA6'
ACUM au început înscrierile la: *D0LJ
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D E V A»JUDEȚUL HUNEDOARA 199/

iui i bază de date din lume, după anuarul telefonici
mstfumenynodern de informare, t ea mai corectă ba?a d< • «fomâm.j;

ziformații utile din toate domeniile de activitate, 

suport publicitar unic si continuu • circa 360 zile de ai •■ 
CARTEA GALBENĂ - SOLUȚIA PERFECTAI

CĂUTAȚI-NE AZI. MÂINE DUMNEAVOASTRĂ VEȚI FI C£l CAUTAȚI1
Sunați zilnic, între orele 10-12 , la telefon: - 230784

I
At

i

FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA

ORGANIZEAZĂ în data de 14 februarie
1997

pentru vânzarea următoarelor mijloace
1 transport:

— un autoturism
— un autoturism 
—- două autodube

' — un autocamion
— una autodubă TV 1,5 tone
— una autodubă TV' 1,5 tone
— un TV 1 tonă
— un multicar
—- două tractoare U 650
— autodubă 1 tonă
— autocamion 3,5 tone
— remorcă auto 5 tone
— și altele
Vizionarea se poate face în strada Ardea-

I

! 
( 
î
I 
î
i
î1

Dacia 1310
Dacia Pikup
Raba de 10 tone
5 tone

[

I♦ J
I

I

.. i
J lului, nr. 1 — depozitele cooperației. I

informații suplimentare, doritorii,
4

lei și ga-| 
pornire a * 

(7957)tr

Pentru
Jsc pot adresa la telefon 611221.
țj Taxa de participare — 50 mii 
ț ranție 10 la sută din valoarea de 
Ț licitației.

Afum locuitorii județelor Hunedoora jUAIba pot (umpâră 
produselTn-Voloore de până Io 10.000.000 lei ru

PLATA IN 12 RATE
CU AVANS DE 

NUMAI 10%

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

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

• Șl MULTE ALTELE
TOATE LA CELE MAI MICI PREJURI!

ACUM Șl PERSOANELE JURIDICE 
(firme, instituții, psociajii -

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

25.000.000 LEI cu

PLATA ÎN 12 RATE
- In momente de inflație câștigați numai dara cumpărații 

- Prin noi puteți cumpăra chiar dacă nu aveți sulicienți bani 
PLĂTIND !N RATE!

TOATl ACEȘTIA NUMAI LA MAGAZINUL
CENTRAL

NN ORAȘUL, STR. N. BALaSCU NR. 11, TH. 054-4474W

IMCOMEX
MAREA DUMNEAVOASTRĂ AFACERE1

IMCOMEX
LIDERUL VÂNZĂRILOR IN RATE1

—
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