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LA INTERVENȚIA ZIARULUI „CUVÂNTUL LIBER"

0 doleanță a primăriei și a cetățenilor din Criscior și împrejurimi, pe cale să se rezolve:

VA FI REÎNFIINȚAT DEPOZITUL PENTRU LEMNELE DE FOC
I

Față de timpul 
daristic înaintat, se con
stată că lucrările din agri
cultura hunedoreană ’ sunt 
mult întârziate. Datele 
centralizate la Direcția ge
nerală pentru agricultură 
și alimentație arată că a- 
răturile pentru însămân- 
țările de primăvară sunt 
realizate pe 29 400 de ha, 
reprezentând 53 la sută 
din prevederi.

Referitor la însămân- 
țări, este de menționat că 
această lucrare s-a efec
tuat pe o suprafață de 
4 700 ha, ceea ce înseam
nă sub 10 la sută din su
prafața programată. Din 
cauza lipsei semințelor ne
cesare sau a condițiilor 
climatice neprielnice, a 
rămas mult in urmă însă- 
mânțarea unor culturi, pu- 
nându-se chiar sub semnul 
■întrebării cultivarea tere
nurilor destinate acestora. 
La ovăz, spre exemplu, 
unde există un deficit de 
sămânță pe țară, nu s-au

calen- cultivat decât 560 ha, în
semnând sub 20 de pro
cente. La orzoaică s-ă a-
juns aproape la 50 la su
tă, Ia sfecla de zahăr la 
24 la sută, la cartofii de 
vară la 71 la sută, iar la 
cei de toamnă la numai 
3 la sută. Restanțele Ia 
plantatul cartofilor se da- 
toresc și cheltuielilor ri
dicate, care acum depășesc 
10 milioane lei la ha 
Iată de ce, cum am aflat, 
o parte din sămânța de 
la Unisem a luat calea 
Republicii Moldova.

în ceea ce privește le
gumele de câmp, preve
derile la semănat sunt 
îndeplinite în proporție de 
numai 15 procente. De a- 
semenea, nici la plantele 
de nutreț situația nu este 
mai strălucită, realizări
le fiind de sub 10 Ia sută 
Există, deci, suficiente mo
tive ca lucrările Ia semă
nat sâ fie mult intensifi
cate. (N.T.)

Să știe toți...
Din mai multe locuri din 

județ redacția noastră a 
primit o seamă de sem
nale privind greutățile 
deosebite ce le întâmpină 
cetățenii în aprovizionarea 
cu lemn pentru foc, cos
turile mari' ale materialu
lui lemnos și transpor
tului. Diverse sesizări au 
sosit din zona Bradului, din 
Grișcior. în aceste locuri, 
p|nă nu de mult erau de
pozite, de unde populația 
din împrejurimi se a- 
proviziona constant cu lem
ne și cărbuni. într-o scri
soare. dl Glieorghe Duma 
din Crișcior, pensionar, ve
teran de război, se între
ba de ce a fost desființat 
depozitul de lemne pentru 
foc din Crișcior, care mulți 
ani a lost bine dotat și 
aprovizionat, un mare nu
măr de cetățeni din Criș

Un frumos succes artistic
In zilele de 4 și 5 a- 

prllie. la Cluj-Napoca a 
avut loc Reuniunea Na
ționala a Moților, a Socie
tății „Avram Iancu" din 
România. Cu acest prilej, 
a fost lansat „Festivalul 
de folclor moțesc", în pri
ma sa ediție.

Sprijiniți de ill primar 
iRc.mvs Marîș, care este 
președintele de onoare al 
Speictătii „Avram Iancu", 
din partea Hunedoarei, au 
partitii-at de la ansam

cior și comunele înveci
nate fiind satisfăcuți cum 
decurgea aprovizionarea cu 
combustibil lemnos'. Și la 
Crișcior sunt mulți oa
meni bătrâni, bolnavi, vă-

Ancheta s iptămânii
duve, dar și angajați pe 
la diferite unități din Gu- 
rabarza și mina Barza, 
ca’e nu posedă suprafețe 
împădurite, au pensii sau 
venituri mici, și foarte 
mici, deci se află în im
posibilitatea cufnpărării u- 
nei cantități mari de 
lemne de la 3 tone la 10. 
tone, cât încape pe un au
tocamion (așa cum își pot 

blul ,,Ilațegana“ 0.1 Ca
sei de cultură instrumen
tiștii Marian Lupo (saxo
fon) șl Valentin Bulai (ta
ragot), ’precum șl două pe
rechi de dansatori.

Concursul de interpre
tare, foarte dificil, a răs
plătit profesionalismul in
terpretativ al Iul MARIAN 
LUPO, cu premiul II pe 
țară si al lui VALENTIN 
BVLAI, cu premiul III. 
Mai mult, cel doi instru
mentiști au fost cooptați 

permite cei cu venituri 
bune). Singura sursă de 
aprovizionare fiind Depo
zitul de material lemnos 
din Baia de Griș, aparți
nând S.C. Sargeția Forest

S.A. Deva, precum și la 
Ocolul' Silvic din aceas
tă localitate sau la De
pozitul de cherestea din 
Vața de Jos. închipuiți-vă 
cât costă un transport de 
lemne din aceste locuri, 
până la Crișcior sau în 
alte localități limitrofe !

în urma doleanțelor a- 
dresate „Cuvântului liber" 
am plecat la drum pentru 

in taraful de acompania
ment al Festivalului, unde 
au fost apreciați prin file- 
miul special al Juriului.

Prezența artiștilor hune- 
doteni a fost remarcabi
lă, atrăgând aprecieri e- 
logloase din partea condu
cerii instituției — gazdă 
a festivalului și personal 
a dlul prof. univ. dr. IOAN 
TEODOR STAN, președin
tele Societății „Avram Ian
cu" din România.

EUGEN EVU 

a afla unde se găsește 
combustibilul lemnos și la 
ce prețuri, dacă nu ar fi 
bine să fie reînființat de
pozitul din Crișcior. Ne am 
oprit prima oară la de
pozitul din Baia de Criș, 
unde ne-am interesat de 
prețurile la lemnul de foc 
și care sunt posibilitățile 
solicitanților de aprovizio
nare. interlocutorul nos
tru, dl ing. PETRU PO
GAN, șeful depozitului 
ne-a declarat: „La ora ac
tuală. lemnul fasonat de 
1 sau de 2 metri din de
pozit, pentru persoane fi
zice costă 9G8B1 lei/tonă, 
plus 10 Ia sută adaos co
mercial, în total 106569 Iei.

SABIN CERBU

(Continuare în aag. a 2-a)

Țara Zarandului, Cer- 
tcjul dc Sui. O veche 
tradiție renaște în fie
care an. Dc la lăsarea 
postului și până în di
mineața zilei de Paști, 
tineri ai satului bat 
zilnic toaca, ceea ce 
reprezintă bătăile - de 
tobe ale străjerilor ro
mani care au vegheat 
la mormântul Mântui
torului.

Foto: ANTON SOCACI

• Luni, 14 aprilie 1997, 
J. ora 10, are loc adunarea

generală a acționarilor de 
la „Consumcoop" Orăștie. 

î întrucât nu toți acționa.
• rii știu acest lucru, ne- 
. fiind anunțat în presă, a- 
; șa cum prevede legea, îi

rugăm pe această calc pe 
toți să vină la adunare.

I

RĂSPUNS LA 0 ÎNTREBARE

Ce face RENEL cu garanția?
Deoarece această între, 

bare și-o pun mulți din
tre cetățeni, pentru a nu 
lăsa Ioc unor răspunsuri 
tendențioase sau încețoșate 
am solicitat precizări cla
re conducerii FHE Deva. 
Interlocutori au fost dT" 
ing. Cornel Cazan, direc. 
tor, rll ing. Gheorghe O- 
prea, director adjunct mar
keting, iar din. partea sin
dicatului a fost prezent dl 
Adolf Mureșan, lider.

Principalele întrebări 
puse au fost următoarele: 
ce se face, concret, cu ba. 
nii strânși de RENEL prin 
această plată anticipată 
(garanție, cum se numește 
în limbaj popular), pe ce 
bază legală sunt colectați 
acești bani de la populație 
și cum își pot recupera oa- 
mqjjji acești bani plătiți 
in avans ?

pentru a discuta concret | 
și obiectiv întreaga acti. I 
vitate a cooperativei șl a* 
adopta măsurile care se * 
impun în această perioa-f 
dă grea pentru toți și ♦ 
pentru unitatea noastră. * 
(loan Mareș și Lucian <■ 
Stanciu, acționari) »

. Această formă de plată, 
in avans, este specifică 
producerii energiei electri
ce, ea nefiind o invenție 
a RENEL, Ci o procedură 
răspândită în multe din 
țările Europei. Interlocuto
rii au arătat că dat fiind 
caracterul de flux continuu 
al producției și distribu. 
ției de curent electric, „nu 
avem stocuri", între mo 
mentul consumului ener 
giei și cel al plății ei d< 
către beneficiari se scurgi 
un interval de timp d( 
până la patru luni. în a 
ceste condiții, pentru a si 
acoperi timpul financia 
mort existent între con 
sum și plată, când regia 
nu poate încasa bani, si

A. SALAGEAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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NOU DRAPEL de

J LUPTA
l
ț Astăzi, .12 aprilie a.c., 
ț. Piața Victoriei din muni- 
« cipiul Deva va găzdui un 
! eveniment deosebit. Ne 
I referim la ceremonia îo. 
j minării Drapelului de 
J .Luptă Grupului de 
r Pompieri „Tancu de Hu- 
1 nedoara" al Județului. Ga 
! de obicei, acest moment, 
| unic și solemn din viața 
ț unei unități militare, are 
ț Invitați de marcă, perșo- 
> nalități politice, cadre ml. 
; li tare, conducători ai u- 

nor instituții Județene si 
t locale. (V.N.)

T

LA SALA SPORTURILOR 
IHN DEVA

începând de la. ora 16, 
sâmbătă (12 aprilie) su
porterii deveni pot urmă
ri, în cadrul etapei a 23-a 
din Divizia B, la handbal 
feminin, meciul dintre 
Remin (locul 2 în clasa
ment) șl Marcelini Ti
mișoara (locul 3). (S.0.)

SAMBAtA și 
DUMINICA 

PE STADIOANE

Sunt două zile „pline"» 
în fotbalul hunedorean: 1 
sâmbătă în Divizia A2, , 
Gorvinul întâlnește la Hu
nedoara pe Gloria Reșița,’ 
iar duminică, în Divizia” 
B sunt programate meciu- ’11 
rile Vega Deva — Mine-11- 
rul Uricani șl Minerul.. 
Gertej — €S Olt. în Div.: 
Q Dacia Orăștie, Met.: 
GrișcîoJ, Vict. Gălan, GFR, 
Marmosim și Gasino lila 
Joacă acasă. (S.0.) ♦
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Va fi reînființat depozitul Ce face RENEL cu garanția?

pentru lemnele de foc
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag 1)

ta acest preț noi asigu
ram încărcarea 
în mijlocul de transport 
al beneficiarului.
cei care au posibilități mai 
putem livra și buturi greu 
desoicabile. din difeiile 
specii — foioase moi sau 
tari, care costă 76203 lei/ 
tona și cu adaosul comer
cial 83823 lei. Nu mai exis
tă vechiul sortiment de 
crăci legate în snopi. Ci
ne dorește să cumpere lemn 

foc de la uoi, trebuie 
aibă o cerere aproba- 
la conducerea sectoru- 
noctru (ce se află în

lemnului

Pentru

de 
■;ă 
tă 
lui
urtea sectorului silvic din 

rtaia de Criș) sau de la 
S.C. Sargetia Forest S.A. 
Deva

Am intrat și la Ocolul 
ilvic din Baia de Cris, 

pentru a afla care sunt 
posibilitățile de aprovizio
nare cu lemn de foc și 
Ue la această sursă. Infor
mațiile le-am primit de la 
șeful acestei unități, ing. 
NICOIAE TIMARU : la 
noi apelează îndeosebi cei 
are posedă suprafețe de 

pădure, care trebuie să a- 
ducă o cerere avizată de 
primărie ce certifică pro
prietatea și brigadierul din 
zona respectivă marchea
ză lemnele ce pot fi tă
iate pentru foc. Oferim 
lemne „pe picior" pentru 
xânzare. insă nu sunt prea 
multi clienti. în ziua vi
zitei noastre la Ocol, vân
zările erau oDrite, aștep- 
tându-se modificarea pre
turilor. care oricum sunt 
mai mici ca la depozit, in 
funcție de locul unde se 
.iflft pădurea; specia și 
grosimea lemnului, dar și 
clienții nu prea dau buz
na; e greu să tai lemnul 
din pădure, să-l tragi pâ
nă Ia locul de încărcare și 
-.ă-1 transporți acasă.

La Depozitul de cheres
tea Vata de Jos, aparți
nând tot S.C. Sargeția, 
im dorit să aflăm dacă 

Se mai caută deșeurile pen
tru foc și sunt multe ce
rințe din partea oameni
lor. Lămuriri am primit 
de la ing. GHEORGHE 
GIIIBU. „Cerințe mari în
registrăm numai în partea 
a doua a anului. adică 
<ând se apropie frigul. A- 
tunci e aglomerație mai 
mare la noi. Prețul este 
69428 lei tona la deșeui i, 
în principal din fag". Să 
recunoaștem, prețul nu 
ste exagerat, dar pe con

sumatorii din depărta
te îi descurajează costul 
t ransportuluil

Cu acc-ste date ne-am 
. rezentat la Primăria din 
C rîșcior, unde am discu- 
i -t pe îndelete cu dl pri
mar IOAN BAȘA, doam
nele ELENA POENAR. s> 

retar, SILVIA ȘTEFAN 
- contabil, cu alți cetă

țeni din Crișcior. Absolut 
toți interlocutorii noștri au

cerut reînființarea depo
zitului pentru lemn de 
foc pentru deservirea po
pulației din zonă, 
toate motivațiile 
rezolvarea 
eente ale 
Crițcior și 
ne sDunea 
multe cereri pentru lem
ne de foc. Numai celor 
7 scoli de pe raza comu
nei noastre le sunt nece
sare 15—20 de mașini de 
lemne pe an și peste 300 
de cetățeni s-ar bucura de 
serviciile acestui depozit. 
Să nu uităm însă nici pe 
unii cetățeni din comune
le limitrofe — Bucureșci, 
Hlăieni și Buceș, unele 
școli de aici care ar pu-

„Există 
pentru 

cerințelor strin- 
popuiației din 
împrejurimi — 

dl primar. Sunt

Ancheta 
săptămânii

tea aoela la depozitul din 
Crișcior.
necesare 
cu lemn 
riale de 
rea depozitului cu un ga
ter centru despicarea lem
nului în lung. Sunt con
diții bune, depozitul dis
pune de un cântar-basculă, 
clădire, curent electric 
de 380 volți. Posibilități 
reale de creștere a renta
bilității depozitului și de 
rezolvare a unej probleme 
sociale majore a oameni
lor acestor locuri: aprovi
zionarea cu lemne de foc‘

Ancheta întreprinsă în 
aceste locuri am încheia
t-o. as a cum este normal, 
la S.C. Comlemn S.A. De
va. unde dl ec. IOAN CU- 
TEANU ne-a explicat că 
ridicarea subvențiilor de 
către stat, scăderea cereri
lor din cauza adâncirii să
răciei au condus la pier
derea rentabilității și, in 
ultima instanță, la auto- 
desființarea depozitului.

— Și dacă spațiul de
pozitului din Brad a fost 
închiriat pentru o socie
tate comercială ce comer
cializează fier vechi și a- 
duce un venit Comlemnu- 
lui, la Crișcior, unde ce- 
Irințele pentru un depo
zit de combustibil lemnos 
sunt mari, având în ve
dere și distanța la care se 
află de la Baia de Criș, 
nu ar fi mai rentabil să 
fie redeschis — și pentru 
oameni și pentru „C m- 
lemn ?

— încă din octombrie 
anul ..trecut la semnaliză
rile ziarului „Cuvântul li
ber" în raidul anchetă din 
3 octombrie, „Iarna-i a- 
proape. Unde se găsesc 
lemne de foc ?“ și ale pri
măriei din Crișcior. am 
reluat în disciîția Consi
liului de administrație în- 
ichirierea spațiului depo
zitului unui particular și 
cu toate că am fixat o 
chirie mică solicitantul 
n-a mai venit. Sigur că și

In plus, ar fi 
și aprovizionarea 
și diverse mate- 
constructii. dota-

pentru cetățeni și pentru 
firma noastră e mai con
venabil să redeschidem 
depozitul de la Crișcior. 
Ne-am și gândit să con
tractăm 100 tone lemn de 
foc si să asigurăm prime
le urgențe — mulțj cum
părători solicitând canti
tăți mici de 1—2 tone. Și 
apoi, pentru toamnă, să 
contractăm cantitățile ne- 
cesare»4a S.C. Sargeția 
Forest și în plus, tocmai 
.pentru creșterea venitu
rilor, a rentabilității — fără 
de care nu se poate des
fășura o activitate econo
mică eficientă — vom in
troduce și vânzarea ma
terialelor de construcții și 
dună posibilități șl alte 
acti’dtăti specifice. Sunt 
sigur că vom avea si spri
jinul primăriei pentru ca 
depozitul să poată satis
face cererile oamenilor 
în ceea ce privește com
bustibilul, dar și aprovi
zionarea cu alte materiale 
de construcții ce se cer 
în această zonă.

recurge la această plată în 
avans, pe care beneficiarul 
trebuie să o plătească. A- 
cești bani se constituie în- 
tr-un fond de rulment fo. 
losit exclusiv pentru achi
ziționarea combustibililor 
primari ce stau la baza 
producției de energie. A- 
ceste cheltuieli reprezin
tă peste 70 la sută din 
prețul kilowattului. Deci, 
anticipația este un mijloc 
de 
ții 
de 
dă 
și 
reprezentând minim jumă
tate din valoarea consu
mului planificat lunar. La 
fel, și la consumatorii cas

asigurare a continuită- 
producției și desfacerii 
energie. Această meto
de încasare se aplică 

operatorilor economici

* • *

reprezin- 
din cos- 
de ener.

nici, anticipația 
tă cca. jumătate 
turile consumului 
gie lunară, ea indexându- 
se pentru păstrarea aces
tei proporții odată cu creș
terea prețului kilowattului. 
Baza legală pe care se fun
damentează plata antici
pației o reprezintă HG nr. 
236/1993, art. 66, art. ' 
art. 101, art. 102. De 
cizat că acești bani se 
poiază plătitorilor în 
dițiile în care aceștia 
schimbă domiciliul sau re
nunță la serviciile RENEL.

Dl lider sindical, Adolf 
Mureșan, a precizat că este 
răuvoitoare afirmația prin 
care unii cetățeni încear
că să acrediteze ideea că 
banii încasați anticipat 
sunt folosiți pentru plata 
ajutoarelor de Paști

*••■*•*• » •

100, 
pre- 
îna- 
con.

îȘi

sau
* •

ț 
(\ 
) 
j

de Crăciun. „Ajutoarele 
acestea, precizează lide
rul sindical, sunt plătite 
din fondul alocat pentru 
munca vie, ce reprezintă 
8 la sută din totalul chel
tuielilor regiei, ele fiind 
aprobate prin, contractul 
colectiv de muncă la nivel 
național".

In încheierea discuției a- 
vute, dl director Cazan a 
precizat că, datorită indu
cerii unor idei nerealiste 
în rândul cetățenilor, mul
te din încasatoarele RE- 
NEL-ului întâmpină greu
tăți la încasarea acestor 
anticipații, oamenii dănd 
semne de Iritare. Trebuie, 
deci, înțeles că măsura 
este legală și nu face de
cât să contribuie la ame
liorarea prestațiilor aces
tei regii.

• *•*•*•*•*•«

X6<„Presă hunedoreană aniversară
Muzeul Civilizației 

ce și Romane Deva organi
zează marți, 15 aprilie, sim
pozionul științific cu tema 
„Presă hunedoreană aniver

Sâmbătă, 12 aprilie 1997

CTVR 1 )

7,00 Bună dimineața. - 
din Timișoara și de la 
București ! Mag. matinal — 
duplex; 8,30 Pas cu pas; 
9,20 Tânărul Ivanhoe (f. 
SUA '94, ultima p.); 10,10 
Feriți-vă de măgăruș!; 11,10 
Matineu muzical; 12,05 E- 
cranul; 12,50 National Geo
graphic (do); 13,45 Pe e- 
cranc; 14,10 Turnul Babei; 
16,00 Gimnastică artistică 
(d); 18,05 Mapamond; 19,05 
Teleenciclopedia; 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal;
20.40 Filmele săptămânii;
21,00 Savannah (s); 21,50
Top Școala Vedetelor (var.);
22.40 Săptămâna sportivă; 
23,00 Jurnal; 23,10 Detec
tivul din Los Angeles (s); 
1,00 Rock Simfonic; 1,40 
Fotbal DN: Univ. Craiova 
— Oțelul Galați.

[ TVR 2 J
7,00 întâlnirea de sâmbă

tă de la Cluj-Napoca; 
12,00 TVR Timișoara; 13,30 
Tcmpus — istoria menta
lităților; 14,00 Un zâmbet 
pentru vârsta a treia; 14,30 
Dr. Quinn (r); 15,20 
muri muz.; 15,30 O 
putere; 16,20 Top 
del (s); 17,15 Itinerare 
rituale: 17,40 Serata

Rit- 
altă 
Mo- 
spi- 

muz. 
TV; 20,35 Gala muzicii u- 
șoare; 21,30 7 zile — 7 
arte; 21,35 Autograf pf. 
prezent; 22,05 TVM Me
sager; 22,30 Frumoasa și 
Bestia (s); 23,30 Alfa și 
Omega; 0,00 Din lumea 
lui Caragiale (schițe).

Daci-

[ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,15 Văduva (r); 

11,00 Iluzii (r); 12,00 Div.; 
13,30 Cinema, Cinema, Ci
nema; 14,00 Știri; 14,20 Un 
cuplu de pomină (f/r); 16,25 
Viața în trei (s); 17,00 Sfân
tul (s); 18,00 Uragan în
„Paradis" (s); 19,00 Știri; 
19,05 Extratero ștri în fa
milie (s); 19,30 înscenarea 
(s); 20.30 Observator; 21,00 
Pe urmele criminalilor (f. 
SUA, ’92); 22,40 Hollywood 
Top Ten.

[PRO - TV]
7,00 D.a; 9,00 Flipper (*); 

9,30 Frații Hardy (s, ulti
mul episod); 10,00 Arta 
de a trișa (f/r); 12,10 întâl
nirea cu presa (r); 12.55 
Știri; 13,00 Reversul me
daliei (f. SUA '75, p. I); 
15,00 Fotbal DN: Steaua 
— Petrolul (d); 16/15
Baschet NBA Action; T7,15 
Lumea Iu' Gaiță; 17,30 In
truders (s); 18,30 Adevă
rul gol-goluț (s); 19,00 Te 
uiți și câștigi! (cs); 19,30
Știri; 20,00 Clubul de noap
te (f.a. SUA 1V89); 21,55 
Știri; 22,00 Crimă cu pre
meditare (s); 23,00 Știri;
23,15 Nemuritorul (s); 0,00 
Sport la minut; 0,15 Lusty 
Liaisons II (f. er.).

[DEVASAT+]
10,00 — 13,45 Reluări ; 

19,00 Desene animate; 19,15 
Dăcumentar; 20,00 Jurnal 
TVR; 21.00 Muzică; 22,00 
Film ; 23,30 Videotext.

sară". Prezentarea lucrări
lor referitoare mai ales la 
repere ale presei hunedo- 
rene, desfășurată în Sala 
festivă a Prefecturii, va fi 
însoțită de expoziția cu a-

cela și generic al cârti ver
nisaj va avea loc la Secția 
de artâ a Muzeului (din 
Dalatul Prefecturii), începând 
cu ora 13. (G.8.).

Duminicii 13 aprilie 1997

C TVR 1J [ANTENA 1)
I1

7,00 Bună dimineața !;
8.15 Lumină din lumină ;
9.15 Colț Alb (s); 9,45 Merg
pe mâna ta ! (f. despre
relația dintre părinți și co
pii); 10,40 Vi-ița satului (I); 
11,10 Gimnastică artistică 
(d); 12,35 Viața satului (II); 
13,20 Biserica satului; 13,30 
Atlas; 14,00 Știri; 14,10 
Video-magazin. In direct 
de la complexul „Lebăda"; 
15,55 Fotbal DN; Ceahlă
ul P.N. — Gloria Bistrița 
(d); 17,50 A doua alfabe
tizare; 18,00 7 zile în Ro
mânia; 19,10 Robingo (cs); 
21,00 O femeie pe nume 
Jackie (f. SUA '91, p. II); 
22,30 Studioul șlagărelor; 
23,00 Jurnal; 23,10 Stele 
ale operei... cântă 
dii de pe Broadway; 
Setea (s).

melo-
0,05

C TVR2 )

7,00 5 x 2. 
minical de la 
Oameni care 
13,30 Revista 
14,00 Vise (f. 
15,20 Cazuri și 
în dragoste (div.); 
Top Model (s); 17,15 Re
priza a treia; 18,35 Sensul 
tranziției; 19,25 Un secol 
de cinema; 20,25 Hyperion; 
21,25 7 zile — 7 arte; 21,30 
Fotbal. Camp. Italiei: In- 
fernazionale Milano — AC 
Milan (d); 23,25 TVM Me
sager; 23,55 Media-club; 
0,40 Studioul șlagărelor.

Mag. Du- 
lași; 13,00 
au tos* 
de istorie; 
Rusia '93); 

necazuri 
16,20

7,10 Sfântul 
fn 

9,00 Misiune

7,00 Știri;
(r) ; 8,30 Extratereștri
familie (r);
ultrasecretă (r); 10,30 Un 
câine cu i-----
11,10 Do.; 
spațială (s); 
în tre. (s); 17,00 Sfântul
(s) ; 19,00 Știri; 19,05 Mup
pets Show (s); 19,30 San
dra, prințesa rebelâ (s, 
Fr., ep. 1); 20,30 Obser
vator; 21,00 Prietenie spul
berată (f.a. SUA 1995).

imaginafie (a); 
14,35 Poliția 

; 16.25 Viața

[PRO-TV)

7,00 D.a; 8,30 Fiica •- 
ceanului (s); 9,00 Super A- 
bracadabra; 10,30 Merce
narii (f. SUA *80); 12.05
Adevărul gol-goluț (r); 12,30 
Profeții despre trecut; 12,55 
Știri; 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de eli
tă (s); 14,30 Lumea filmu
lui; 15,00 Fotbal DN; Ra
pid — Farul (d); 17,00
Stan și Bran (s); 17,30
Terra 2 (s); 18,30 Beverly
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 
Adolescenta (f. SUA 1993); 
21,55 Știri; 22,00 Fotomo- 
dele fs); 23,00 Știri; 23,15 
Procesul etapei; 0,45 Sport 
la minut.

[DEVASAT+]

10,00 — 12,15 Reluări; 
13,45 Videotext; 19,00 De
dicații; 19,15 Documentar; 
20,00 Jurnal TVR; 21,00 
Film ; 23,00 Videotext,

I

î)
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I I I 
I :■: Un neamț nervos „împușcă" cu gaze lacrimogene

i

In ziua de 4 aprilie, 
Poliția Simeria a fost se
sizată de Roman Vasile 
Corii din Șagu, județul 
Arad, conducător auto pe 
Utilitara Ar 02 HCF, cu 
un fapt mai puțin obiș
nuit pe șoselele noastre. 
In timp ce circula pe DN 
7 spre Arad, în 
rea Simeriei a 
un autoturism, 
nevoie mare că

apropie- 
deprșit 
Nervos 
un ro-

La strânsul șurubului, alții vor fi mână forte!
Lucrătorii biroului Plat- 

! formei Hunedoara al Po- 
I liției cercetează în sta- 
i re de reținere pe loan 

Sterjan. 52 de ani, ad- 
; ministrator la S.C. „Sigio 
i Prod“ SRL București. A- 
| facerea care i-a surâs iui 
i XJS. era una cu șuruburi. 
I 
I
I

mân a îndrăznit sa-1 de-- 
pășească, ocupantul au
toturismului depășit a 
scos, nici mai mult, nici 
mai puțin decât un pis
tol cu gaze și a înce
put să tragă.

Ocupantul autoturismu
lui depășit a fost iden
tificat în persoana cetă
țeanului german Dick 
Ewald, de 32 de ani, in
trat în România, Ia 24

Numai că modul cum a 
înțeles s-o declanșeze nu 
era ortodox, cu atât mal 
puțin legal. A contac
tat-o pe Carmen Danie
la Căbulea — gestionară 
la depozitul 931 al S.O. 
„Siderurgica" și a sus

martie a.c., care condu
cea autoturismul cu nu
mărul CO. XX — 199 — 
proprietatea sa. Reținut 
de poliție, neamțul cel 
nervos a declarat că a 
folosit arma deoarece a 
considerat că a fost de
pășit neregulamentar. Și 
atunci și-a făcut singur 
„dreptate", nemaigân- 

dindu-se ce i se putea 
întâmpla celuilalt parti

in 
lei. 

dacă 
afla

tras din gestiunea aceste
ia șuruburi șl piulițe de 
diferite dimensiuni, 
valoare de 7.508.951 
Nu s-a stabilit Încă 
Daniela Carmen se 
cu fața sau cu spatele la 
lăzile cu șuruburi atunci 

cipant la trafic. Poate 
așa se face dreptate a- 
colo la ei.

In afara muniției con
sumate, neamțul mai de
ținea pentru pistolul cu 
gaze calibru 9 mm tncă 

8 cartușe, arma si muniția 
fiind ridicate în vede
rea cercetărilor care se 
efectuează cu învinuitul 
în stare de libertate. (I.C.) 

afa- 
altă

când Sterian fura — par
don, sustrăgea — marfa.

Oricum, la strânsul șu
rubului în această 
cere acum se află 
mână — forte.

I.P.J. Hunedoara

:•:: Încă o „seară" lângă... 
„Serile amintirilor"I

I
4

■ I

■ 

rI
I
I

I■
I

I

Serile amintirilor de la 
Simeria își urmează curiul, 
fiind din ce în ce mai a- 
tractive, mai antrenante, 
mai plăcute. Astfel, la re
centa „seară", remarcăm 
prezentarea de către un 
mare număr de interpreți 
din rândul spectatorilor a 
unor poezii, epigrame, ca
trene, glume, „cele mai 
frumoase..." sau „cele mai 
hazlii amintiri" din via
ța fiecăruia, mel.odii, re
țete, comunicări etc„ etc. 
Apoi „roata buclucașă" ca
re i-a scos la rampă pe... 
spectatori și, împreună cu 
concursurile, de astă dată 
în număr de patru, au 
conturat un mozaic cultu- 
ral-distractlv fără prece
dent.

In prefața serii drept 
uvertură, întreaga asisten
ță a cântat, ca de obicei, 
romanța serii. Soliștii vo
cali, acompaniați cu brio 
de orchestră, de acum bi
ne cunoscută, au fost răs
plătiți cu călduroase apla
uze și cu buchete de flori, 
oferite de doamna Vasilica 
Siminiuc. Printre solisti 
s-au numărat : Traian Crâ- 
ciunesc, Livia Olariu, Eli- 
sabeta Muntean, F lorin 
Boldijar, Cornelia Pușcaș 
și Emil Tarnovețrki.

în concursul „ce știm 
despre mănăstirile din ța
ră" ? (pe care, în bună 
parte, cei prezenți le-au 
vizitat), lupta între concu- 
renți a fost „aprinsă" I 
După sistemul eliminato
riu folosit 'drept de par
ticipare având toți spec
tatorii), pe locul întâi s-a 
situat doamna Virginia Hu

lea, pe locul doi, doam
nele Lina Ardelean și Li
via Olariu, iar pe locul 
trei dna Adriana Fodor și 
dl Ilie Ciorogaru, Concur
sul pentru „cea mai bună 
epigramă aleasă și prezen
tată" a fost câștigat de dl 
A arin Gagiu, care a fost 
urmat de dna Florentina 
Muntean și dl Emil Tar- 
novelchi La rândul său, 
„concursul de glume" a 
fost câștigat de dna Lina 
Ardelean. Au mai fost pre- 
miati dnli Octavian Man 
și Ilie Ciorogaru. Câștigă
torii au fost răsplătiți cu 
gingașe premii artizanale 
confecționate cu multă mă
iestrie de doamnele Ma
ria Man și Lucreția Hân- 
cu. Concursul „recunoaș
teți romanța"? a fost ad
judecat — datorită numă
rului mare de particvoanți 
— prin tragere La sorți de 
către președintele auriului, 
dl ing. fuliu Vernichescu. 
Astfel, au câștigat prime
le locuri : Elena Cricovean, 
Maria Birlș, Olga Costă- 
chescu. Livia Olariu. Cor
nelia Pușcaș și Adriana 
Fodor.

De această dată,. umo
rul a fost dezlănțuit și 
susținut, în nenumărate, 

reprize, de ,,Talea Petru" 
in persoana actorului ti
mișorean Ion Olariu — in
vitat de onoare — care 
in grai bănățean a înve
selit pe cei prezenți — 
în localul prof. Benea, pen
tru un sezon întreg

Manifestarea .«-a desfășu
rat sub egida C.A.R.P. Si
meria.

IOSIF MERGEA
SARMIZEGETUSA. Templul lui Liber Pater, protectorul vijei de vie și al fertilități ogoarelor.

Foto ANTON SOCACI //.VMVxWAVAVAWAV.VA'A’.VAWAWAWA'

Despre activitatea Primăriei din Baia de Criș am 
stat de vorbă cu dl primar Horia-Romeo Fărcaș.

— Domnule primar, probiema-problemelor la sate 
■ fost și a rămas definitivarea Legii 18. tn ce stadiu vă 
''ftați cu acordarea titlurilor de proprietate pe comună 7

— Până în momentul de față au fost înmânate 1100 
titluri de proprietate din totalul de 1500 Suntem în sta
diu de finalizare cu satele Rișca, Baldovin și Țebex 
întâmpinăm însă mari greutăți cu satul Rișculița, unde 
ne lipsește topograful.

— tn ce constă și cum s-a concretizat adevărata 
autonomie financiară și administrativă a comunei 7

— Trebuie să menționez că veniturile proprii au 
«căzut foarte mult datorită anulării impozitului agricol 
și impozitului pe venit. Ne-au mai rămas taxele auto, 
atât la persoane fizice cât și la instituții și alte diverse 
taxe sporadice și nesemnificative. In această situație în- 
tâmpinăm mari greutăți în buna gospodărire a insti
tuțiilor bugetare pe care ie administrăm, banii fiind in- 
sufkiențL

— Cum și în ce constă colaborarea executivului cu 
consilierii ?

—• Noul consiliu s-a încadrat în problemele al ml.

S-tvadaiiii 
de psuiLar

nlstrării comunei, adoptând un număr de hotărâri re
feritoare la buna desfășurare a activității din localitate. 
Consilierii vin cu propuneri și idei benefice gospodări
rii comunei și cu sprijin concret, uneori.

— Sătenii se plâng de starea jalnică a drumurilor 
în unele sate și învinovățesc primăria.

— Suntem la ieșirea din iarnă și, evident, majori
tatea -drumurilor s-au degradat. Dacă bugetul, pe care 
il tot așteptăm, ne va permite, vom încerca Ca șl în 
anii anteriori să întreținem și să modernizăm drumu
rile. Trebuie să recunosc că pentru unele sate nu s-a 
întreprins nimic, cum este satul Căraciu. Ne confrun
tăm șl cu o mare pasivitate din partea uno? tetățeni care 
ar putea lua inițiative proprii și, cu sprijinul consilie

rilor ce răspund de satul respectiv, să acționeze mal 
mult pentru gospodărirea lui. Având în vedere faptul 
că majoritatea dintre ei sunt posesori de utilaje atât de 
necesare pentru asemenea lucrări de înfrumusețare a 
satului.

— Domnule primar, un of al mai multora — ram
pa de gunoi amenajată pe malul Crișului Alb, datorită 
unor cetățeni certați cu buna-cuviință. au blocat cu gu
noi drumul de acces cu utilaje spre loturile private.

— Este o problemă care a stat și stă în atenția 
noastră. în nenumărate rânduri gunoiul aruncat In drum 
a fost împins cu utilaje la locul amenajat. Dar aceasta 
solicită muncă și bani din cauza comodității unora.

— Ce își propune primarul comunei Baia de Criș 
în actuala legislatură ?

— Una din recentele realizări a fost conectarea Ia 
energie electrică a trei case mai izolate, care nu s-au 
bucurat de acest progres tehnic. Dorim în viitor să în. 
ființăm în satul de reședință un punct permanent de 
distribuire a buteliilor de aragaz. Pentru satul Rișculița 
ne-am propus să modernizăm drumul Valea Snilulul.

Prof. LIVIU LUCACIU

Dl Adrian Cosea din 
lila, în vârstă de 80 de 
ani, veteran al celui de-al 
doilea război mondial, ce 
a avut de suferit în tim
pul dictaturii totalitariste, 
a "venit într-o zi la re
dacția ziarului nostru șl 
ne-a spus:

— în 1930, un anume 
domn Rusa lin Lungu a 
pus In funcțiune o moară, 
foarte necesară în zona 
noastră Prin 1932—1933 
a cumpărat-o un domn pe 
nume Galfi, apoi în 1940 
a luat-o dl Furdui, fostul 
notai al comunei din vre
mea aceea. în 1947 comu
niștii au naționalizat-o. A

xcrr.-.Tt -. -. • • -i r,

O m&avd viul vital vnaelvid
funcționat până în 1995, 
deci vreme de circa 65 
de ani. în 1995, moara a 
fost oprită, iar un an mai 
târziu a început demon
tarea ei.

— Deci, a fost naționa
lizată. Sub ce firmă func
ționa 7

— Aparținea întreprin
derii Județene de Mo rărit 
și Panificație. Nu știu cili 
se mai numește acum.*

— Moara n-a fost soli
citată de fostul proprietar 

sau de urmașii acestuia 7 
— Din câte știu, nu. 

Oamenii din Ilia — în nu

PE MARGINEA UNEI AUDIENȚE

mele lor vorbesc și am 
venit’ la dv — cer ca moa
ra să fie repusă în func
țiune, că avem mare ne
voie de ea.

— Ați fost la Primăria 
Iliei 7 Pe ce poziție se 
situează aceasta 7

— Dnii primar șl vîceprî- 
mar susțin ce i ce cerem 
noi. Deci, Vrem moară 
înapoi.

Fosta întreprindere de 
morărlt șî panificație se 

numește în prezent S.O. 
„Cetate" S.A. Deva. Am 
discutat problema ridicată 
de dl Adrian Cosea cu 
dna Aneta Bursoscu, ma
nagerul respectivei socie
tăți. care ne-a spus:

— Moara mică din Ilia 
era toarte veche și am tre
cut-o în conservare.

— QiiniSIlii P cer înapoi.
— Gred. dar nu se jus

tifică. Jn plus, clădirea es
te dărăpănată, utilajele 
erau foarte vechi. Iar în 

Ilia funcționează o moa
ră de mare capacitate, ca
re efectuează și servieii 
către populație.

— Omul venit în audien
ță la redacție zicea că a- 
colo nu se macină decât 
cantități foarte mari de 
boabe.

— Nu-i adevărat. *'? pri
mește orice cantitate.

— Deci, moara mică îî- 
află în conservare. Dacă 
în viitor situația o va ce
re, se va putea repune în 
funcțiune ?

— Da, eu condiția să 
aibă ce macină, să fie ren
tabilă.

TRAIAN BONDGR

:*...
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S.C. „REMPES” S.A. DEVA
?

; cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5, 
i; județul Hunedoara, tel. 221273; fax 226161

«
>

Scoate la
I

0
i:
•l

■

următoarele active :

siv
• CĂMIN NEFAMILIȘTI — Deva (inclu-;! 
terenul aferent), str. Minerului;
— preț pornire licitație — 1014 mii. lei;;!

••

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. „ICSH” S.A. HUNEDOARA

convoacă ADUNAREA GENERALA A AC
ȚIONARILOR pentru data de 24.04.1997, ora 
li, la AJS. CONSTRUCTORUL, din str. G. Ba-I 
rițiu (sala de sport), pentru toți acționarii în
registrați in Registrul Român al Acționarilor, 
la sfârșitul zilei de 24.03.1997.

Acționarii pot participa personal sau prin 
reprezentanți, pe bază de procură, în condi
țiile legii.

Informații suplimentare la sediul societă
ții, Biroul Ăcționariat, telefon 713050/180, în- 
tre orele 7,30—16,00. (9141)

S.C. EFY STYLE S.R.L.,
. distribuitor zonal nestle, vă oferă, Ia cele mai 

mici prețuri, următoarele sortimente de cafea :
— BRASERO 500 gr
— BRASERO 300 gr
— BRASERO 100 gr 
— BRASERO Ia plic

Penfu angrosiști: prețuri de București. 
Informații la tel. 230957, sau la depozitul 
spatele Restaurantului Bachus. (9110)
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• CĂMIN NEFAMILIȘTI (CABANA) Râu 
corn. Râu de Mori, județul Hunedoara,

■ clusiv terenul aferent;
— preț pornire licitație — 336,8 mii.
• Autobasculantă ROMAN 8136; 6,5 t, 

[31-HD-1719;
; — preț pornire licitație — 22,5 mii.

• Autobasculantă R 8135, 6,5 t, nr. 
[HD-4892;

— preț pornire licitație — 24,5 mii.
• Autotractor cu sa R 19215, 22 t, nr. 

1HD-4666;
! — preț pornire licitație — 120 mii. lei;

• Autoremorcher R 19215, nr. 31-HD- 
4728;

— preț pornire licitație — 150 mii.
• Remorcă trayler 40 t;
— preț pornire licitație — 40 mii.

șor,

î

ii

■ii ’!•ii JI
i

in

lei; 
nr.

lei;
31-

31

lei;

lei;
• Autodubă R 8135, nr. 31-HD-4056;
— preț pornire licitație — 48 mii. lei;
• Autocamion R 19215, nr. 21-HD-1457
— preț pornire licitație — 47 mii. lei;
• Tractor universal 1010 DT, nr. 41-HD-

— preț pornire licitație — 70 mii. lei;
• Remorcă auto 5 t;
— preț pornire licitație — 14 mii. lei;
• Alte mijloace fixe disponibile.
Licitația este de tipul „deschisă cu stri-î; 
“ și va avea loc la sediul unității în data!; 
JK ' 04 1OO7 „-a in !;

•, laxa ue paiuupare ia iiLnauv voiv uv •; 
;!la sută din valoarea de pornire a licitației. ;! 
■ ■ ^1 .. . . . . a a 1 a a. „. ... „ „ . . , ■ . , „ 1A M. . W T Hl _  I

ii
i•
;!deca la data de mai sus,
;!tații în fiecare a treia zi de luni, în fiecare;! 
;!lună, până la sfârșitul anului.
!; ' ‘ '
!■ muririle necesare se pot obține Ia sediul SC; 
[■REMPES SA, serv. Mecano-energetic, telefon: 
[■int. 116; 170. !;

îgare”
[de 25. 04. 1997, ora 10.
! Taxa de participare la licitație este de 10 ■

In cazul în care activele nu se vor adju-;; 
;, se vor organiza lici-;!

_ 2 — I r. n ™ »7»r> «- « SI fi »• A fc’

din

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

ATELIERELE CENTRALE S.A. 
CRIȘCIOR

CONVOACĂ

sala

ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR

la data de 29. 04. 1997, la ori. 14,. în 
Clubului Minier din Crișcior (Gurabarza', pen
tru toți acționarii înregistrați în Registrul Ac
ționarilor la sfârșitul zilei de 24. 04. 1997.

în caz de neindeplinire a condițiilor cerute 
de prevederile art. 74, alin. 2, din Legea 31/

a■
■1;
I■
■

, ---------------- . • . !;
Caietele de sarcini, listele activelor și lă-;. 
irile necesare se not obține Ia sediul SC;.

SOCIETATEA COMERCIALA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.P.I. 
CARMETAPLAST S.A. DEVA

gonvoaga

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
A AOȚION ARILOR

Ia data de 23. 04. 1997. ora 11, Ia sediul socie
tății din Deva, str. Emanoil Gojdu, nr. 73, jud. 
Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 
15. 04. 1997.

In cazul în care la prima convocare nu vor 
fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge
nerală se va reprograma in același Ioc pe da
ta de 30 aprilie 1997, ora 11.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul societății sau Ia telefon: 054/227107. 
interior 20, între orele 7—15.

OFERTĂ !
SPF.CiALĂ I i

i
I
I*IwI*I*I*I*I*I*I
I%I*I I %I

1990, și a prevederilor Ordonanței de urgență I 
nr. 5, art. 4, alin. 2, din 1. 03. 1997, Aduna- »I*I*I

i*IbI*I*I
I*I
I*I*I
I*I 
I*I
I
I*I*I în ziua de 21. 05. 1997 și in fiecare zi de mier- |

| curi până la epuizarea stocului următoarele :
*

rea generală a acționarilor se convoacă pentru 
ziua <Ie 14. 05. 1997, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare Ia Societatea Co
mercială „Atelierele Centrale*’ S.A. Crișcior, 
telefon 651408, int. 145, între orele 7—14,45.

■v

MANAGERUL S.C. PARÎNGUL S.A.
PETROȘANI
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR

la data de 16. 04. 1997, ora 12, la sediul 
societății din hotel „Petroșani”. în cazul în 
care adunarea nu este statutară, următoarea 
întrunire va fi în data 
același loc și la aceeași oră.

Relații suplimentare la sediul societății sau 
tel. 054/542801. (4455)

dc 30. 04. 1997, în

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. SARGETIA FOREST S.A. 

DEVA

Având în vedere prevederile Ordonanței de Ur
gență a Guvernului României nr. 5/1997 și fa-tul că 
la prima convocare nu s-a întrunit cvorunri de 50 
la sută din acționarii persoane fizice care direct sau 
prin reprezentare dețin acțiuni la societate, 

convoacă Adunarea generala 
extraordinara

pentru toți acționarii înregistrați in Registrul 
Acționarilor la data de 31. PI. 1997. în ziu^ de 17. 
IV 1997, ora 10, în sala mică a Casei de Cultură a 
municipiului Deva, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului fiscal pe anul 1996, în 
baza raportului de gestiune și a raportului comisiei 
de cenzori ;

2. Alegerea administratorilor :
3. Alegerea comisiei de cenzori ;
4. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 1997;
5. Aprobarea listei de investiții pe an”l 1997 :
6. Aprobarea statutului și a contractului de 

societate :
7. Probleme diverse.

© chimica s a 
oraștie

Vinde 1 a

i LICITAȚIE PUBLICA

INDUSTRIE MICĂ ȘI SERVICII ALBA ;!

Cu sediul în Sîntimbru, str. Șoseaua Na-Î
_ ----------- ( (•

'*!>țională, nr. 16, jud. Alba, telefon 058/842232,

iifax 058/842249, produce și livrează:

— cărămidă normală plină și

la

— cărămidă eficientă mică și

cu goluri;

mare;
■'Iii

x 138 mm;!;

S.C. „MERCUR CORVINEX” S.A.
HUNEDOARA

Piața Libertății, nr. 16,

scoate la licitație pentru închiriere următoa
rele spații:

1. Spațiu situat în str. Republicii, com
plex „Dorna”, cu destinația:

— comercializare pește și produse din 
Dește;

— comercializare aparatură biomedicală șl 
produse farmaceutice și stomatologice.

2. Spațiu situat în bdul Libertății, bl. 13,
— parter cu destinația:

— unitate de telefonie celulară.
3. Spațiu comercial situat in bdul Dacia, 

bl. 38 — parter, cu destinația :
— comercializare mărfuri industriale.
4. Spațiu complex „Brădet”, cu destina

ție producție.
Licitația va avea loc in data de 24. 04. *97.
Documentația pentru licitație poate fi pro

curată contra-cost de la sediul societății.
In caz de neadjudecare licitația se repetă 

în fiecare zi de joi, ora 10, până la adjudecare.
Informații suplimentare se pot obține la 

sediul societății și prin telefon 712136.

— bloc ceramic mic 240 x 115 
prețuri avantajoase.

— bloc ceramic mijlociu 290 x 140 x 138,
- ■

(4472) •!

£mm, 178 buc/mc, preț livrare — 1 593 lei/buc, 
respectiv 283 544 lei/mc. Prețurile includ și 
TVA.

■:■ ;;
S.C. AGROMEC S.A. DEVA

VINDE din stoc
i:;î TRACTOARE ȘI MAȘINI AGRICOLE ; 

;! la licitație în fiecare vineri, începând cu data; 
;!de 18. 04. 1997, ora 10. Lista se găsește la se-; 
jîdiul unității, str. Depozitelor, nr. 10. 1

!' ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU DE DEPOZITARE; 
■:SAU PRODUCȚIE. Informații la sediul unită-; 
:!ții sau telefoane: 222195, 224785, 221902. •
;! (4468);
% <

- •W.VAWA^W.W.V.W.W.V.W.

I

I
I

I

I

1)
2)
3)
4)
5)

ze,

IwI*I*I
I
w
I
I*I%I
I
I

r MV 9 MB 9

Autoturism ARO 243 — HD-01-SMB; 
Tractor U 650 — 41-HD-3812; 
Autocamion R 10215 — 21-HD-2917; 
Remorcă — nr. inventar — 60617; 
Remorcă cisternă — nr. inventar —•

Motostivuitor — nr. inventar — 60787; 
Motostivuitor — nr. inventar — 60824; 
Motostivuitor — nr. inventar — 60692;

9) Mașini de prelucrare prin așchiere (fre- 
morteze, mașini ascuțit);
10) Alte mijloace fixe.
Relații suplimentare la telefon 641250, 
228.

6)
7)
8)

I*I
I
l 60835.
I*I
I
I*
| int.

I
«M 9 9^9 9 9 • 9 9

r —"T—
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[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ] ȚII £

I
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII j

„Dacă A reprezintă succesul, atunci ? 
formula succesului este: A = X + Y + Z, J 
unde x muncește, y se distrează și z iși ține 
gura închisă**.

o

ALBERT EINSTEIN

CUGETĂRI... ECONOMICE
• „Nu cheltui mai mult decât iți poți permite, 

chiar dacă trebuie să te împrumuți pentru asta**.
JOSH BILLINGS

• „Cine se culcă devreme și se scoală devre- 
lucrează, probabil, ca muncitor necalificat"

JOHN GIARDI
• „Cel care crede că banii pot face orice, 

face orice pentru bani".
BENJAMIN FRANKLIN

• ,,Nu te încrede în bani, dar pune-ți banii 
intr-un loc de încredere".

OLIVER W. HOLMES 
este un mod de a-ți cheltui 
de ci".

ARMAND SALACROU 
are, de obicei, angajații

me

va

I

1

I
I

i

1
I

• „A economisi 
bani, bucurându-te

• „Un patron 
care îi merită**..

WALTER GILBEY

*

1.

o

X
4.

5.

&

pe

I 
k I 
*I
*I*
»
kI
kI
*I
I
*I
kI

cata credința
Referitor la întrebarea: 

„De ce a trebuit Dumne
zeu să vină între noi In 
chip de om?”, îmi a- 
mintesc o minunată po
vestire citită mai de 
mult, lată:

Se zice că un om mer
gând pe un cămp ce ur
ma să fie arat a văzut 
un mușuroi de furnici și 
i s-a făcut tare milă de 
ele. Erau atât de har
nice și fși vedeau 
treabă fără a ști că
curând cetatea lor va fi

de 
in

Clepsidra]
distrusă. Atunci omul 
început să strige, să 
roage, să facă semne,

î 
î 
r 
TI

„MURPHY S.A.“ 
LEGILE PROGRAMĂRII 

COMPUTERELOR
Orice program dat, când funcționează, este ? 
perimat. I

Orice program care -durează mai mult, costă » 
mai mult. \

Dacă un program este folositor, va fi schimbat. Ț 
Dacă un program nu este folositor, va fi 
menținut.

Orice program se va extinde spre a umple 
întreaga memorie a calculatorului.
Complexitatea programului crește până când 
depășește capacitatea programatorului care 
trebuie să îl mențină.

Selecție de ILIE LEAIIU

a 
le 
a 

încercat toate modalită
țile pentru a preveni fur
nicile. Dar ele îșl ve
deau mai departe de via
ță fără a înțelege, fără 
a vedea măcar. Atunci 
omul s-a rugat lui Dum
nezeu să-l transforme în 
furnică, pentru că doar 
astfel le-ar fi putut co-

1 1
urmă cu aproape ț 

de ani. Dumnezeu 1 
dat Fiul în mâinile J 
inilor. Nu Dumne- *Ji

1

munica dezastrul ce ur
ma să vină.

In 1 
2000 de ani, 
si-a < 
oamenilor, 
zeu a vrut să fie răstig
nit lisus, El doar a 
permis oamenilor sări - 
ucidă unicul Fiu, pentru ț 
că l-a făcut pe om li- l 
ber și trebuia s34 res- J 
pecte până la sfârșit a - 1 
ceasta libertate, chiar l 
dacă prețul era Fiul Său. i

Întrupat din Sfântul j 
Duh și născut om, lisus i 
a venit să ne spună i 
vestea bucuriei. Dar noi ■ 
oamenii nu l-am înțeles, J 
nu l-am crezut și l-am i 
ucis, răstignindu-l pe ț 
lemnul crucii. Dar El a f 
înviat din morți și 
atunci încercăm să 
nem aprinsă flacăra 
pâindă a credinței 
Fiul lui Dumnezeu, 
mă întreb și eu alături 
de profet, oare dacă azi 
ar veni din nou lisus, 
în chip de om printre 
noi, câtă credință ar găsi 
pe Pământ?

INA DELEANU

de 
ti- 
păl

im 
Și

I
I* 
l 
I
I♦
I 
r
I

DESPRE PROSTIE
— din înțelepciunea persană 

.Fericirea e prietenie 
cu înțelepții. Câștigul că
pătat de la prost e pier
dere".

© „De la prost nu vei 
căpăta nimic în afară de 
răutate ; deci, fii atent 
și nu te uita la oamenii 
fără știință".

0 „Cum poate înțelep
tul să fie fericit când e 
împreună cu prostul ; când

o fr pot fi împreună apa și 
focul“.

© „Mai bun e înțelep
tul rău decât prostul cum
secade".

© „Chiar de-i sărac, în
țeleptul e mai bun de 
o sută de ori decât boga
tul prost".

întâmplări cu oameni
CELEBRI

Mare amator de pescuit, Samuel Johnson spunea 
despre undiță :

— Este un băț care are 
momeală, iar la celălalt un

4

I 
I
I

la capăt un cârlig cu o 
țicnit gata momit.

- O -
Voltaire ședea odată la masă cu regele
— Spune-ne o anecdotă, Voltaire, porunci regele 

cam arhețit de băutură.
— Azi sunt prea prost pentru așa ceva, răspunse 

Voltaire, fără chef.
Regele se înfurie :
— Ei drăcie, m-ai auzit vreodată pe mine spu

nând: „Azi nu pot dormi pentru că sunt prea prost?"
— Din nefericire, nu, Majestate, răspunse Vol

taire, cu aerul cel mai serios din lume.
- 0 -

Intr-o zi, Ludovic al XIV-lea, găsind la regina 
mamă pe contele MonCrif, pe care nu-1 putea suferi, 
îi spuse :

— Știți, domnule, că lumea vă dă 88 de ani?
— Știu, sire, răspunse Moncrif, dar eu nu vreau 

să-i primesc.

I

I

I 
I

I

Selecție de 
ILIE LEAIIU,

ȘARPELE CU OCHELARI ȘI... ALȚII
— Fabală de gândit —

Nededicată și nedelicată
Un Șarpe iși dori, odată, 

_Să stăpânească marea gloată 
J Alcătuită din prostime 
I Măruntă, dar și din JIVINE. 
I Era cam greu, chiar foarte greu 
!Că Jungla o stăpânea un Leu.

Dar n-avea ce a se grăbi 
ț El, Șarpele, și-așa gândi: 
« Să-l mușc de labă nu e bine 
ICă eu otrăvuri n-am în mine 
|Și boss-ul fi-va doar rănit 

‘l Iar eu voi fi, clar, ciuruit. 
țCe-ar fi s-atac leoaica, proasta, 
«Ea neștiind decât canaste ?! 
IDar, ști-voi eu că reușesc

Să-i uzurpez soțul regesc 1 
Și tot gândi șarptle nostru 

■ Până-i găsiră alții rostul 
■țȘi-i spuseră, pe șleau, așa s 
ț— Oho, pe vremi, Rcptil Pașa, 
«Nu stern de vorbă cu mata. 
1 Dădeam edicte șl ucazuri 
JCă vă secau apele-n iazuri ! 
I Ișa că, dragule Rcptil, 
*Rugămu-te fi mai... servil 
ț Și-n junglă tu vei stăpâni 
«Acum, și-n anii ce-or veni. 
«— Ooo! sărut talpa și accept 
j Acest îndemn ce-i foarte drept.

Le-am de făcut, căci face-voi 
* De-ar fi s-azvârl jungla-n noroi! 
ț— Fii ponderat, șarpe tâmpit ! 
* Altfel îti dăm, de-acum, cu flit 
«Fă ca să moară, de la sine, 
j Prostimea junglei și jivine. 
I Fii șarpe, boule, pe veci 
țC-avem noi mulți alți lilieci 
*Să facă jungla și mai junglă 
ț Până-i va bate vântu-n pungă. 
«Cu Leul au rezolvat rapid 
lCă-1 puseră, urgent. Ia zid 
î Și, uite-așa, l-au promovat 
|Pe șarpe, Mare împărat. 
* Morala-i pentru toți învățătură î 
«Poți fi stăpân chiar de ești târâtură ! 
*C-o singură condiție, nu prea mare : 
jsă fii împins în scăldătoare.

PETRIȘOR CIOROBEA 
(Din volumul în curs 

pregătire „Fabula noastră cea 
de toate zilele"). <

• i«*—•.
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PRECIPITAȚII
1 2 3 4 '5 I6 7 8 9 TO

2 • x.

3 • »

4 ■
■ ■

6 ■ “A ■

•7* n
e •
9 ■
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ORIZONTAL 1) Tip de rezistență 
îndelungată; 2) Iți face felul cu neplă
cere — Drum fără întoarcere | 3) B- 
fectul scontat al unei... pilule — Distinc
ții speciale ale juriului ; 4) Tratat de

9

»rr

<

zoologie —• Se bate pentru o recoltă 
bună; 5) Ignorată total la un rodeo
— Se bat până crapă; 8) Tratate cla
sice de estetică — Caterincă de la stră
moși I; 7) Stimulează capacitatea la e- 
fort — A veni Inevitabil după cules | 
8) Tufa cu mărgele... crocante — Anexă 
la un proiect; 9) Obligație de serviciu
— Transmisă prin viu grai ; 10) Tip 
afurisit la slujbă.

VERTICAL : l) Dama de pică j 2) 
Intrare lnfinitivală în emisie — Pre
ambul la lansarea unul disc j 3) Scoși 
cu fața curată — Urmărită pas cu pas |
4) Se află singur... la părinți — își gă
sește rostul după multă bătaie de cap;
5) Potrivire din priviri — Extreme ale 
formației feroviare!; 6) Scoase din seif!
— Un fel de a fi necinstit ; 7) Varian
ta slavă la șah — Soiuri de... piper | 
8) Ieșiți din vigoare — Referință dată de 
la cadre j 9) Termen expres de inter
dicție — A practica un joc cu driblin
guri j 10) Frecat de-i sar scântei.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI
„GALANTERII".

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU
DE SAMBATA TRECUTAx i

1) GASATORIȚI; 2) AGOTILEDON | 
3) LO — AMAN — TS; 4) AMATOR — 
PAT ; 5) TOTAL — BOLI; 6) ODAT — 
GOPIL; 7) RAS — SONATA; 8) IB — 
GALE — AT | 9) TIPĂRITURI; 10)
ALITERAȚIE.

SOLUȚIA PROBLEMEI
DIN NR. TRECUT s

1. Nbl (zugzwang)
1. ... T—
2. D : b4 mat
1. ... Ta3
2 Dc2
1...........b3
2. Del mat
1. . . R:bl
2. Dc2 piat

MAT IN 2 MUTĂRI

Gontrolul poziției:

Alb : Re3; Dgl; Tb7
Negru : Re8, Ta8, Db3 șl <’’’

—.'.'.w.v.kv ■
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Multe dintre
-rile din ziare
.se convoacă adunările ge
nerale ale acționarilor au 
în final o „pleaznă" care 

n sună cam așa : „Mate- 
mialele referitoare la nro- 

, -blemele care fac obiectul 
adunării pot fi consul
tate și/sau procurate con- 

1 *ra sumei de...“. Și se 
ii dau sume de la 5000 lei, 
i la 10. 20 și chiar 50.000 
i lei-

La prima vedere, trea
ba pare inspirată de la 
PRO TV, mai precis de 
la emisiunea „Te uiți și 

, câștigi!". Dacă ai vrerre, 
te uiți cu băgare de 
seamă la televizor și, dacă 

. ai baftă, răspunzi bine și 
•'•bagi milionul la buzu- 

I-’ nar. tn cazul nostru, 
i ' însă, totul e fix pe dos. 

• ' Te uiți prin hârtii, te 
uiți peste niște cifre bi- 

"f . lanțicre și peste ceva

anunțu- 
prin care

texte și.. . plătești. Ca
popa I Altfel spus, ac-
ționarii, daca vor să
"adâ și sâ știe mai in-
deaproapc ce se întâmplă 
ni firma unde dețin o 
parte, mai mare sau mai 
mică, de capital trebuie 
să scoată paraua. Nu 
contează că sunt oarece 
șefi care abia prididesc 
să-și numere într-un ceas 
salariul -ie multe mili4 
nane, ori niște pârliți 
de pensionari sau șo
meri care abia o duc de 
azi pe mâine. Cine în
drăznește să obiecteze la 
procedeul „Te uiți și .. 
plătești !", i. se pune 
în fată Legea 31/90 cu 
al ei articol 132 referi
tor la banii ăștia.

Se prevalează 
administratorii si 
cerii de această
dere pentru a cârpi cu 
ceva, mărunțiș" contu-

4

PLĂTEȘTI! 1
» I* 

rile sărace din bănci ? | 
Sau. mai degrabă, e un ; 
mod total neinsoirat de I 
a descuraja orice in- * 
tentie a unor acționari ♦ 
„colțoși" care, având la * 
îndemână documentele t 
pentru AGA, se pricep; 
să le purece si să scoa- l 
tă din ele concluzii pro- * 
prii și interogații cel ț 
puțin deranjante pentru ♦ 
consiliile de administra- » 
tie. comitetele de direc- î 
tie sau manageri 7

Oricum, din treaba asta * 
nimeni nu câștigă nimic. | 
Merită oare ca pentru l 
niște 
sub 
gal*’, 
tilor 
rea 
narilor, pe care nu se • 
știe dacă le vor mai re- 
câștiga vreodată 7

pentru » 
luate | 
..le- F 

unită- *

oare 
inana- 
preve-

mii amărâte, 
acoperământ 
conducerile 
să piardă încrede- * 
și respectul actio- »

LAURENTIU VISKI
— ♦—•

1 
I♦ 
I »

ÎN SPRIJINUL
AGRICULTORILOR

Centrul agricol Crișcior, 
prin dna ing. Mihaela 
Miron, a venit în spriji
nul agricultorilor din a- 
ceastă localitate aducând 
de la AGROSEM Orăș- 
tie diferite semințe pe 
care le-a valorificat pe 
baza comenzilor anticipa
te de solicitant! — ce
reale de primăvară, cum 
sunt : ovăz, orzoaică, po
rumb, semințe pentru plan
te de nutreț furajer (sfe
clă furajeră, trifoi și 
lucernă), diferite semin
țe pentru cultura legu
melor, Tot aici se fao 
înscrieri pentru arături, 
discuiri. în scopul obține
rii de tractoare de la 
AGROMEC Baia de Crisj 
și Luncoi pentru cam
pania arăturilor de pri
măvară. (Al. J.).

I
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Două localități așteaptă
• * MM» * 4 MMM 4 4 «HM» 4 M

I
„girul" primăverii I 

I

BERBEC
Posibile certuri în familie. Insistați zadarnic, du

minică, nu aveți sorți de izbândă. Calm și informa
ții profitabile, marți. Din dorința de afirmare vor
biți iar mai mult decât trebuie. Nu lucrați pe ascuns 
ca să nu complicați și mai mult lucrurile. Plecarea 
partenerului vă aduce o undă de regret.

TAUR
Energia de care dispuneți vă ajută la lucruri deo

sebite. De dragul amănuntelor riscați să nu vedeți 
esențialul. Luni un prieten vă ajută. O mulțime de 
griji și vizita unor prieteni — marți. In actualitate 
relațiile cu frații. Nu neglijați problemele de sănă
tate. Atenție la o femeie — vineri.

GEMENI
Capacitate de manifestare maximă. Vă preocupă 

problemele părinților. Speculațiile nu se soldează cu 
rezultatele așteptate — tuni. Atenție la intrigile u- 
nei femei, care vă pot strica relațiile in familie. O 
vizită, un telefon vă impresionează, dar fiți discret 
Idei strălucite, greu de pus în practică.

RAC
Aveți nevoie de relaxare. Nu vă lăsați implicați 

în afaceri duminică. O relație sentimentală ascunsă 
iese la iveală. Reproșurile iubitei(lui) vă irită- finan
ciar — o surpriză plăcută. Tranzacții, suspiciuni, aju
toare bănești — miercuri. O veste de departe poate 
fi avantajoasă. Manifestați înțelegere față de parte
ner.

I
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h-încă de la intrarea din 
-drumul țării* (cum îi zic 
totalnicii șoselei naționale 
ce trece pe la marginea lo
calității) în Gurasada, cen. 
tru de comună, totul ni s-a 
părut schimbat după zeci 
de ani de când n-am mai 
fost pe aici. A apărut as
faltul ca o binefacere pri
mordială a modernizării pe 
o porțiune bună de drum, 
iar casele frumoase s-au 
îndesit parcă abuziv în 
detrimentul golurilor mari 
existente altădată, micșo
rând evident distanțele din
tre ele. Căminul cultural, 
.primăria, școala ș.a. ni s-au 
, prezentat ostentativ și cu- 
frios la alte dimensiuni și 
culori în contrast cu rea- 

‘■litatea percepută cândva. 
itDar în primul rând, bise
rica de la marginea satu- 

f lui, prima la intrare, te în
tâmpină solemnă, măreață, 
sfidând secole și generații 
de existență. Ea străjuiește 
ca o pavăză veșnică drept 
mărturie sacră peste sat al
cătuind cu adevărat un mo
nument istoric venerabil în 
timp. Tristeți și bucurii a- 
valma ni s-au zămislit de
odată în gând amintindu-ne 
de vieți trecute, apuse pa- 
re-sc prea devreme în cur
gerea fugară a timpului, a- 
lături de altele prezente ce 
palpită frenetic în proce
sul productiv. Cu alți ochi 
am văzut perindându-sc 
chiar și formele de relief, 
statice de-o veșnicie, dar 
care acum, în goana mași
nii, păreau radical modifi. 
cate în configurația lor de 
odinioară. Chiar satul în

ansamblul său ni s-a de
rulat mult restrâns decât 
îl știam, probabil străbă- 
tându-l prea rapid. 11 știam 
mult mai mare și împrăș
tiat. Dar ținta expresă a 
peripeției noastre a fost cu 
totul alta: sat în comuna 
Gurasada, Cărmăzăneștiul 
nu îmbrăcase nici el încă 
veșmântul frunzișului verde 
la început de aprilie. Acest 
sat se întinde falnic pe fi
rul unei văi cu afluenți 
fiind flancată armonios de 
o parte și de alta de dea
luri împădurite ce dau o 
sobrietate naturală aparte 
locurilor. Cu puțin pământ 
arabil, bine drămuit și 
strașnic păzit împotriva li
ghioanelor sălbatice pe tim
pul recoltei, Cărmăzăneștiul 
rezistă prin tenacitatea oa
menilor săi, cei care au mai 
rămas fideli meleagurilor 
străbune. Și aici biserica 
și școala coexistă dăltuite 
strașnic in- conștiințe. In
tr-adevăr, despre credința 
sătenilor și despre cele sfin
te în general ne-a vorbit 
patetic părintele paroh Re
mus Lupaș. Nici dl Teofil 
Bulgăr nu s-a lăsat mai 
prejos în prezentarea vie
ții satului, a locurilor și o- 
bicciurilor de când lumea. 
Dar acești oameni harnici 
ai locului așteaptă nerăb
dători „girul* solemn al 
primăverii ca să înceapă ca 
de fiecare dată munca 
câmpului. Sigur, primăva„ 
ra adevărată va veni cu 
salba sa .de flori împrăș
tiate darnic în natură.

S-o așteptăm cu bucurie.
VALENTIN BRETOTEAN

Primăvara și-a trimis vestitorii.

Foto: ANTON SOCACI
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LEU
Renunțați la probleme profesionale și ocupați-vă 

de cele familiale. încercați să nu tăiat] elanul parte
nerului. Deși practica e ptlnctul dv torte, luni nu vă 
concretizați ideile. Starea psihică e remontată de o 
veste bună. Ceva vă irită și declanșați un moment 
al adevărului. Prudență mare, unii vă vor răul.

FECIOARA
Obțineți ajutor dacă reușiți să convingeți, 

toți mai sensibil ca de obicei. Posibilă aflarea 
secret Ce trebuie păstrat. Nerăbdarea vă face 
de înțeles. Profitați de puterea 
miercuri. Afacerile vă merg bine, 
re oficială obțineți mai mult decât

Sun- 
unui 
greu 

de convingere —
Dintr-o intrevede- 
ați crezut

CINEMA

î
I 

<!

• „PATRIA" DEVA : 
Războiul stelelor (11-17):

• „FLACARA" II11- 
NEDOARA: 101 Dalma- 
tieni (11-17);

O „PARJNGUL" PE
TROȘANI: Solo (11-14); 
Profesorul trăsnit (15-17);

• „CULTURAL" LU-
PENI: Un mafiot la
Hollywood (11-14); Solo 
(15-17);

• „ZARAND" BRAD :*
Ziua independenței (11- 
14); Dur și deștept (15— t 
17) ; I

• „PATRIA" ORÂȘTIE: J.
Profesorul trăsnit (11—1 
14); Serg. Bilko (15-17); |

e „LUCEAFĂRUL" [ 
VULCAN: Risc maxim• 
(11-14); Gladiator cop * 
(15-17); 1

• „DACIA" IIAȚEG : I
Campionul (10-13); Era- * 
ser (14-16); *

« „MODERN" IIUNE- * 
DO ARA: Dragoste de» 
înger (11-14);

• „LUMINA" ILIA H 
Phenomenon (11-13).

T

D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 
IIUNEDOARA-DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA

VACANTE, LA DATA DE 8. IV. 1997 :
Agent comercial 2; Agent de asigurare 59 ; Arhi

tect clădiri 4; Artificier la lucrări de suprafață 2; Bar
man 12 ; Bijutier metale prețioase 1; Bobinator aparataj 
electric 1; Broker 50; Brutar 3; Bucătar 2; Buldoze
rist 5 ; Carmangier 1 ; Contabil. șef 1; Croitor 80; 
Croitor — confecționer îmbrăcăminte după comandă 5; 
Cusător piese din piele și înlocuitori 12; Cusător piese 
la încălțăminte 35 ; Depanator de aparate radio șl 
tv redresoare și amplificatoare 2; Economist în indus
trie 1; Electrician aparate măsură, control și auto
matizare în central 1;’ Farmacist 2; Frigotehnist 3; 
Ing. construcții civile, industriale și agricole 1; Ingi
ner mecanic 2; Instalator apă, canal 1; . Jurisconsult 
3; Lăcătuș mecanic 7; Lăcătuș mecanic de întreținere 
și reparații universale 3; Macaragiu 17 ; Mașinist la 
instalații hidraulice 2; Mecanic auto 1; Mecanic re
parații Wolla 1; Modelier metal 2; Muncitor necali
ficat 15 ; Operator calculator electronic și rețele 2 1 
Ospătar (chelner) 10; Paznic 4; Șofer autobuz 3 ; 
Strungar universal 6; Sudor electric 3; Tehnician 
proiectant construcții 2; Țesător — restaurator manual 
de covoare 35 ; Tâmplar manual 1; Tâmplar mecanio 
7; Tâmplar universal 9; Tinichigiu carosier 2; Turnă
tor formator 6; Vânzător 30 ; Vânzător ambulant de 
produse alimentare 1; Vopsitor auto 1.

Total locuri de muncă vacante — 461.

I
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NOTA: Informații despre locurile de muncă va
cante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă 
și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la biroul 
Medierea Muncți, Centrul de Informare și Documen
tare, Clubul Șomerilor Deva, precum șl la birou
rile de Forțt de Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, 
Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, 
joi, între orele 9—13.

I 
b I 
bI
I
bI
bI
bI
bI
bI
bI
bI
I 
I 
I
b

...... —----- --- ■ ■■■ ■

I
«I
bI 
b I 
« I 
r 

bI 
b I 
b I 
«I 
b I 
b I 
b ’ I 
bI 
b I 
b I

BALANȚA
Sentimente neclare fac să nu 

minică, o mulțime de drumuri, dar nu vă obosesc. 
Sunteți sensibil la problemele familiei. Primiți o 
sumă importantă; un necunoscut are nevoie de aju
tor. O reacție bruscă tensionează relațiile. Specula- ' 
țiile sunt riscante. Probleme eu sănătatea, cu o per- | 
soană care vă vrea răul.

vă bucurați, Du-

SCORPION
Nemulțumirea celor din jur vă irită. Sunteți in

tr-un moment de derivă. Aveți dificultăți, cineva din 
familie e bolnav. Activitățile de rut.nă vă ocupă 
mult timp; vă echilibrează cele intelectuale. Proble
me cu sănătatea, unele neconcordanțe în familie. In
spirația și îndemânarea vă ajută vineri.

SĂGETĂTOR
călătorie mai deosebită, 
frații. Veți găsi o bună 
luni. Vă este dor de o

I
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Vă preo- ’ 
ocazie să I 
aventură ; ’

Programați o 
cupă relațiile cu 
cheltuiți bani — 
nu vă neglijați slujba Evitați discuțiile în familie. | 
Mare atenție să nu distrugeți ce ați construit cu tru- ' 
dă. Vineri — realizări pe toate planurile.

b 
bI
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CAPRICORN
Ar fi mai bine să evitați treburile gospodărești. 

Duminică — drumuri ți iar drumuri. Încercați să fa
ceți totul cu calm. Tenacitatea vă ajută in profesie. 
Insistați degeaba pe lângă persoana iubită. Nu e mo- '
mentul să vă aplicați planurile secrete. Acasă lucru- | 
rile nu prea merg, dar la serviciu da. IVĂRSĂTOR „

Drumurile vă umplu toată ziua de sâmbătă. Nu | 
fiți prea sigur pe judecata dv. Șefii par să vă apre- - 
cieze, dar sunt îngrijorați că sunteți împrăștiat, 
călătorie generează cheltuieli mari. Răspunzând 
nei invitații vă puteți 
puțini bani.

simți bine. Multe cheltuieli
°l

bI
bI
bI
bI
bI

u-
Și

PEȘTI
ajută. Duminică, o veste 
de spirit. V-ar prinde bine o

văIngeniozitatea vă 
va îmbunătăți starea 
ieșire în grup. Dorință mare de manifestare spriji
nită de un amic. Tensiuni în anturaj; încercați să 
evitați un conflict sau greșeala partenerului de afa
ceri. Nu exagerați cu schimbările. Șansa unei aven
turi — vineri. I 

b I 
b I
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PÂINEA „BISTRIȚA"

j * produsă cu făină din Ungaria;

* rețetă 'cu cartofi;
I
, • calitate excelentă;
b
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Managerul S.C. „Polidava" S.A., cu sediul I 
în Deva, str. 22 Decembrie, numărul 257, con- ’ 
voacă Adunarea generală a acționarilor, la 16 
aprilie 1997, ora 14,00, la Casa de cultură Deva 
pentru toți acționarii înregistrați in Registrul 

31 martie 1997. In cazul în 
nu este statutară, a doua con- 
în 30 ap.ilie, la aceeași oră, 
Informații suplimentare la tel.

CONVOCARE

acționarilor la 
care adunarea 
vocare are loc 
in același loc. _______ _____ _
054/221159, între orele 7—15.

BRUTĂRIA „NEAMȚ"

DEVA

VA OFERĂ ÎN FIECARE ZI :

— la magazinul non-stop de la 
(vecinătatea autogării);

•— la unitățile din Hunedoara, 
î Brad :

• prețuri accesibile.

SjLwi,tjl^JLt f <• 1 IJEȘț IO IH ijwj | yf ywj 11^

ANUNȚ

•z.

S.C. „SARMINTEX" S.A. DEVA

str. Apuseni, nr. 1

I
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sediu |

!

Orăștie, I
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Oferă pentru închiriere spații pentru de- ; 
pozitare, comercializare mărfuri sau activități | 

î de producție. Se asigură pază, rampă auto, 
* grupuri sociale, iluminat, căldură, parcare. 
I Societatea vinde, de asemenea, la licita- 
I ție: rafturi metalice pentru depozitare măr- 
I furi, cântare de 500 kg, dulapuri tip vestiar, 
| boxpaleți, electrostivuitoare, transpalete mânu- 
’ ale și electrice, cărucioare,.

Relații la telefonul 054/223320, interior 
•06, fax 054/222087. (9090)

« 
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| ce va avea loc in data de 15. 04. 1997, ora 10, 
| la Judecătoria Hunedoara, birou executor ju- 
! decătoresc:I

Managerul S.C. „SIDERURGICA" S.A. 
HUNEDOARA convoacă Adunarea generală 
ordinară a acționarilor la data de 15. 04. 1997, 
ora 10. Ia sediul societății, situat *n Hunedoa
ra, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, ju
dețul Hunedoara, pentru toți acționarii înre
gistrați în Registrul acționarilor, cu următoa
rea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune pe a- 
nul 1996, a Raportului de Comisie de cenzori, 
a Bilanțului contabil și a Contului de profit 
și pierderi pe anul 1996 și a Bugetului de ve
nituri și cheltuieli pe anul 1997;

2. Aprobarea structurii acționarilor după 
aplicarea Legii nr. 55/1995;

3. Diverse.

Documentele referitoare la problemele in
cluse in ordinea de zi, precum și formularul 
de procură pot fi consultate la sediul societății.

în cazul în care nu sunt înden’inite con
dițiile pentru prima convocare, a doua convo
care va fi în data de 29. 04. 1997, ora 10, în 
același loc. a

producător de'Sisteme de Ferești^ Și Uși 
âirî profile de PVC echipate cu geam^ermopan\ 
garnituri de etanșare și inserțiș metalică

♦ paută’ distribuitori firme specializate @ jSapa Jta^ 
fleTexpunere^promovara^i-rnontaj;

labuiăi rp3568/:i5qpi5.*i*i59 ?Fm 
strfAeroportuliw^cJJ

iTWlh
JV.W.V.WAIVWAWAWAWWr-'W|
5 i

MANAGERUL
S.C. SAPRUC S.A.

ii
, I

ANUNȚ

Se convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor SC „HORTINA" SA Deva, în data de 
30 aprilie 1997, ora 12, la sediul societății din 
Deva, str. Horea, nr. 2.

! ; 
;! cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1 >

Convoacă ; J

!; ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ’ 

A ACȚIONARILOR ! •
:: ': 

la data de 16 aprilie 1997, ora 14, la |; 
!; sediul societății. !;

In caz de neindeplinire a condițiilor ce- !; 
«’rute de Ordonanța nr. 5/1997, a doua Adu- j ; 
I! dare generală se va convoca in același loc, pe ! ; 
<!data de 30 aprilie 1997, ora 14.

Relații tel. 054/214591. (9103)
!'

:■

ORDINEA DE ZI:

1. Raport de gestiune a managerului pri
vind rezultatele economico-financiare în 
1996;

anul

(9103)

S.C. ORAȘTIETRANS S.A. ORĂȘTIE

Str. Unirii, nr. 76, jud. Hunedoara

Organizează concurs de selecție pentru 
! ocuparea postului de MANAGER al sotietăt , 
! în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/;! 
! 1993 și a Normelor Metodologice nr. 1/1994,; i 
! publicate în Monitorul Oficial al României,;! 
! nr. 54/1994.

Candidați! vor depune oferta în plic în-;;' 
,!chis, cu îndeplinirea condițiilor legale, până 1*!;, 
5 data de 15 mai 1997, ora 15.

; Concursul de selectare a ofertelor va avea;; 
■ loc în data de 18 mai 1997, ora 10, la sediul i • 
; societății. I

I
I

I2. Raportul comisiei de cenzori;i
■ I « 
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— fabrica de bere, situată in Hunedoara, > r, T-.------- ---------
b4 
b I 
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% I 
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* Inițiere în utilizarea calculatoarelor PC; |
b

• Utilizare calculatoare PC pentru avan- | 
bI 
b I 
b I * I

CREDIT BANK DEVA

Vinde la

k —• casă, situată in Hunedoara, Aleea O-
I borului, nr. 19;
I 

b

| str. G. Enescu, capacitate 1 5001/zi;
tI
bIbI 
b I 
b I 
b I 
bI sați;

I
I 
h 
I b I

ra,
— spațiu comercial, situat în Hunedoa- 

bdul Dacia, nr. 1, bl. 38, parter.

Informații suplimentare la tel. 054/211853.

CURSURI PENTRU ADULȚI ȘI COPII

• Contabilitate asistată pe calculator.

Informații la telefoanele: 231951; 625110.

(9138)

3.
1996;

4. 
tuieli

5.

6.

Aprobarea bilanțului contabil pe

Aprobarea bugetului de venituri și 
pe anul 1997;

anul

chel-

Alegerea Consiliului de administrație;

Diverse.

A 
ora 12.

doua convocare, în data de 14. 05. ’97,
I

S.C. RETEZATUL S.A. 
DEVA

ANUNȚA

CONSILIUL MANAGERIAL 
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE 

RETEZATUL S.A. DEVA

1. 
2.
3.
4.

5.

I

ora 11, cu următoa-

societății 
cenzori 
pe 1996 
de venituri $1 cheltuieli

Ia adunarea 
desemnați

prin managerul general

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

ce va avea loc la sediul societății din Deva, 
str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, la 
data de 24 aprilie 1997, 
rea ordine de zi:

Aprobarea statutului 
Alegerea comisiei de 
Aprobarea bilanțului 
Aprobarea bugetului 
pe 1997
Diverse.

Acționarii sunt rugați să participe 
generală direct sau prin reprezentanți 
dintre acționari, pe baza unei procuri speciale. For* 
mularele de procuri se pot obține de la sediu] so
cietății și se vor depune tot aici, până la data 
21 aprilie 1997.

Condițiile de reprezentare sunt cele prevăzute 
art 2 (5) din Ordonanța de urgență nr. 5/1997.

In cazul in care Ia prima convocare nu vor 
indeplinite prevederile legale, adunarea generală se 
reprogramează in același loc, pe data de 12 mal 1997, 
ora 11.

Informații suplimentare — telefon 054/623630.

de

de

a

i i ■■■■

I 

a
a

i

<■ îMANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

AGROMEC S.A. HAȚEG

Convoacă adunarea generală extraordinară 
a acționarilor la data de 16 aprilie 1997, ora 
10, I . _ ‘ '
înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfâr
șitul zilei de 31. III. 1997. f 

în data de L_. —----- - — . .
loc, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima ■ 

.. adunare.
Informații telefon 770523.

la sediul societății, pentru toți acționarii j • 
—i a-*ionarilor, la sfâr- !; 

A doua convocare!; 
30. 04. 1997, ora 10, în același!;

ii (9317)

AGRICULTORI! J 
!; feră agricultorilor din zonă o reducere de preț Sț 
!; importantă cu ocazia sărbătorilor de Paști. Ș

• Motocositoare suedeză HUSQVARNA:;’ 
! > preț : 10.000.000 lei; 5
;; — PREȚ REDUS (în perioada 1 aprilie — g
!;25 aprilie): 5.990.000 lei. (9086)5s

MAGAZINUL HUSQVARNA DIN DEVA 
Situat peste drum de firma „Devasat",

■ 
a

.» 
a

î: 

• Vinde din stoc, la prețurile vechi, nema-J
■ jorate, următoarele anvelope : 650—16; 900—20;; 
'1000—20; 1100—20; 1200—20: 650—20; 750—
■ 20; 1400—38: 12,4—28; 9,5—36. Cantitățile sunt!;
■limitate. x .. . ’»
; Livrarea se face în ordinea prezentării cli-J; 
jenților. ;!
; Telefoane : 660424; 660966.

S C. APROTERRA S.A. SIMERIA

I

rrvrrrȚT—rrrj 
WaTăTÎ iTiVd

.................................... 1
• Sâmbătă 12, — Duminică, 13 aprilie 1991ANUL IX® NR. 1865



"A%vW:.:.wWÂ": : •c o t i d i a nȘ i rid epen den tW; «■

CUVÂNTUL LIBER 1

P5U
FELICITAT?

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând ladă frigorifică, 
. vitrină și rafturi marfă. 
1421053, după ora 15.

(099429) 
' • Vând apartapient 2
camere, Dacia, bl. 31. Tel. 
527110. (099427)

• Vând garsonieră. In
formații la tel. 624487, du
pă masa. (099428)

; • Vând garsonieră cen
tral, preț negociabil. Rcla- 
iii telefon 218680, după o- 
ra 18. (4485)

• Vând apartament 4 ca
mere confort deosebit, po-

> sibilităti garaj, Tel. 627336. 
(9526)

• Vând casă, curte, gră.
dină, gaz, apă, canalizare. 
Tel. 614648. (4452)

• Vând apartament bl.
79, ap. 49, Deva. Telefon 
229830. (8207)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere decomanda
te, Deva. Tel. 221658 și 
64163... (4180)

• Vând pui Dalmațian. 
Informații tel. 660715.

(4467)
• Vând familii de albi

ne și inventar apicol. O- 
răștie, str. T. Vladimires- 
cu, 36. Tei. 611408. (GRT)

• Vând set tobe Amati
și acordeon 80 bași. Tel. 
671587. (4454)

• SC Grundel Imp Exp 
SRL Câlan importator di
rect Germania vinde haine

1 second hand nesortate la 
"-preț convenabil. Tel. fir
mă 660280. (4453)

• Vând Dacia zero km 
toate Upurilc, livrarea pe

I loc, 011^217658. (9516)

S
. SC Confort vinde 
imobili)] și depozitul 
din Tâmpa, nr 11 și 
teren extravilan 1,708 
ha la șoseaua naționa
lă. Tel. 661626. (9116)

• Vând casă To tiu Mi
că, nr. 61, 2 camere, bucă
tărie, hol, pivniță, grajd, 
șură, curte, grădină, total 
12 ari. Gaz la poartă. Preț: 
25 000 000 lei, negociabil. 
Informații în Simeria, 
George Coșbuc, nr. 16.

(4490)
• Vând 1500 mp teren 

construcții, toate utilități
le. str. Zambilei, 5 dolari 
mp. Telefon 226816, 17—20.

(4464)
• Vând casă sat Băcia, 

158. posibilități privatizare. 
Informații la domiciliu.

(4458)
• Vând Dacia 1110, fa

bricație 1996, 22 milioane, 
negociabil sau schimb Die
sel. Telefon 215285.

(9521)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1990, preț infor
mativ 15 milioane. Infor
mații la telefon 227902.

(9523)
• Vând Oltcit 1990, 6,5

milioane, mobilier ABG. 
Telefoane 226386, 611011.

(9525)
• Vând loc casă funda

ție Chimindia, comuna llă- 
rău Telefoane 226386. 
614014. (9525)

• Vând grajd animale în 
suprafață de 270 mp plus 
teren aferent. Tel. 216608.

(4483)
• V ând colțar, canapea și 

fotoliu piele la Prețuri foar
te avantajoase, zilnic între 
orele 16—20, str. Pescăru
șului, nr. 22, Deva. (4465)

■ • Vând apartament 4 ca
mere, negociabil, zona As
toria — Eniinescu. Telefon 
629716. (9097)

• Vând apartament 3 ca
mere central. Deva, tel. 
2263IK).‘ (4463)

• Vând camion Saviem
1 7 tone, cabină dublă, pre

lată, tel. 642228. (8385)
• Vând casă veche, gră

dină mare, sat Sereca. In
formații Orăștie, tel. 641564.

(4252)
• Vând Mitsubishi L 300 

dubiiu, Diesel, înmatricula
tă, fabricație 1986, plus mo
tor rezervă. Tel. 642157.

(4258)
• Vând casă Măceu, Dă. 

răbanț. Informații Hațeg, 
tel. 777226, după-masa.

■ (9323)
• V and chioșc 20 mp 

mașină de înghețată Ger
mania, motor Dacia 1310, 
vibroeben R 1. Tel. 712821.

(9271)
• Vând urgent casă, gaz,

apă strada Severin, 29, tel. 
'<295.IJ (9274)

o NOD !!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și siguran
ță maxime. PLATA 
IN RATEI Distribui
tor IMPERIAL ORAȘ- 
TIE, 054/642580.

(8386)
• Vând camion Gaz C.C.

4250, an fabricație 1992, 
preț avantajos. Tel.617179, 
după ora 18. (9143)

• Vând casă în sat Po-
joga, 0,50 ha teren intra
vilan. Telefon 219311, du
pă ora 18. (9132)

• Vând construcții agri
cole Lăpușnic. Tel. 214107.

(9134)
• Vând teren intravi

lan Simeria, zona Marmu
rei. Tel. 661776. (1467)

• Vând societate umani
tară non profit, fără ac
tivitate. Telefon 232581.

(4473)
• Vând IMS stare bună

sau schimb cu Dacia. In
formații tel. 226536, după 
ora 16. (1475)

• Vând tractor cu cabi
nă și cupă Deutz 45 CP. 
Telefoane 611518. 611088.

(4174)
• Spray contra ejaculării

rapide, medicamente po- 
tență, frigiditate, afrodi- 
siace. 01/6376273. (8979)

• Vând TV izotermă, 
stare perfectă. Informații 
tel. 716282.

• Vând casă Sântuhalm,
apă, gaz. Telefon 624859, 
221011. (099425)

• Vând apartament 3
camere, str. Mărășii. bl. 
13, ap. 4, etaj I, telefon 
629598, I)eva. (099126)

• SC II.M.B. Construc
ții, cu sediul în Orăștie, 
angajează zidar și munci
tor necalificat. Se asigu
ră trei mese la zi, cazare 
și transport. Telefon 647076 
Orăștie. (4476)

• Societate comercială 
execută lucrări de tâmplă- 
rie, binale (uși, ferestre), 
la cele mai reduse pre
țuri. Informații la atelie
rul de tâmplărie din in
cinta depozitului Confruct, 
str. Depozitelor, nr. 17, zil
nic între orele 9—17.

(9524)
• SC MILCA IMPEX 

SRL ALBA, cu punct de 
lucru ABATOR GALAȚI, 
comuna Pui, angajează 
maistru mezelar cu expe
riență in domeniu. Sala
riu negociabil, intre 
2 000 000 — 4 000 000 lei.

(4478)
• Angajăm urgent, pe 

perioada trim. III, an șco
lar 1996/1997, profesor 
geografie. Informații la 
telefon 217015. (F)

DIVERSE
. » — - • — * — • — • —•

• Federalcoop Hune
doara — Deva organi
zează in data de 5 mai 
a.c;, ora 12, licitație 
pentru predarea activi
tății de alimentație 
publică .și cazare la 
Han Sarmizegctusa, a- 
flat în localitatea Sar- 
mizegetusa, pe drumul 
național Hațeg — Ca
ransebeș. Informații la 
telefoane : 611221,
616336. (4486)

• Federalcoop Hune
doara — Deva, în da
ta de 5 mai 1997, ora 
11, organizează licita
ție pentru vânzarea ă 
2 (două) autoturisme 
Dacia 1310 și Dacia 
Break — an fabrica
ție 1990, 1991. Infor
mații la telefoane ; 
611221, 616336. (1186)

M ■ —— » —■ • — - — • ” * *

• S.C. RECEP PLUS 
Deva, bd. Dccebal, bl. P, 
anunță depunerea docu
mentației pentru obține
rea autorizației de mediu. 
Sesizările și reclamațiile 
se primesc în termen de 
15 zile la A.P.M. Deva.

• CONDUCEREA Si C.
TRANSCOM S.A. HUNE
DOARA convoacă aduna
rea generală a acționari
lor, la data de 21 aprilie 
1997,. ora 13, la sediul so
cietății, pentru toți acțio
narii înregistrați în regis
trul acționarilor la sfârși
tul zilei de 31 martie 1997. 
în cazul neîndcplinirii con
dițiilor pentru prima con
vocare, a doua convocare 
va avea loc in data de 7 
mai 1997, în același loc și 
la aceeași oră. Informa
ții suplimentare Ia sediul 
societății din Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 140, tel. 
712834. . (9267)

COMEMORĂRI

• Dragostea noastră nu 
se va stinge niciodată,

dr. ELENA FLOREA, 
și vom fi mereu cu gân
dul la tine. Pop Eliza, so
ră, Pop Horea, nepot, din 
Cluj. (4462)

• Pustie este casa, în
durerat este sufletul, tris
te sunt zilele de când în 
urmă cu 4 ani, moartea 
groaznică ne-a despărțit 
pentru totdeauna . do cel 
care a fost cel mai bun 
soț, tală, fiu și frate,

POPA CORNEL
Parastasul de pomenire 

are loc duminică, 13 apri
lie,. la biserica, ortodoxă 
din Cărmăzănești. Timpul 
nu va așterne uitarea nici
odată în sufletele noas
tre. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (9123)

• S-au împlinit doi ani 
de când ne-a părăsit dra
gul nostru

CONSTANTIN NAZARE
Dumnezeu să-l ierte. Fa

milia. (9273)

DECESE

•• 
I 
I«I
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ȚI-AI DORIT O MAȘINA 

ȘI DEOCAMDATĂ N-O AI

• Colectivul de ca
dre didactice de la 
Școala Generală Nr. 
9 Hunedoara, este a- 
lături de dna profe
soară Sabina Popa, în 
dureroasa încercare 
pricinuită de decesul 
tatălui și-i transmit 
sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate.

(9277)

ÎNCHIRIERI
• Ofer pentru închiriat,

termen lung, apartament 
central renovat. /Telefon 
216399. (4187)

• CONSILIUL IOCAL 
AL COMUNEI SÂLAȘU 
DE SUS organizează lici
tație publica în dala de 21 
aprilie 1997, ora 12, la se
diul Primăriei, în vederea 
închirierii unor spații și 
terenuri din domeniul pu
blic. Lista eu suprafețele 
se poate consulta la sediul 
consiliului local. (9324}

• Caut pentru închirie
re spațiu comercial în ju
dețul Hunedoara. -Telefon 
721761. (92’5)

PIERDERI
• Pierdut chitanțier fis

cal cu seria 1526401— 
1526150, aparținând SG 
Trinicomp SRL Deva. Se 
declară nul. (146)

■ • Pierdut sigiliu FRE 
Deva, nr 70/97. tl declar 
nul. (9322)

OFERTE
DE SER Vicii

M * • »MM • MM» • MM • M

• Mobilier la coman
dă ! Tel. 054/673217. 
Sunați și nu veți re
greta ! (1195)MM • • —

! AGENȚIILE DE PUBLICITATE
| „CUVÂNTUL LIBER" I

Pentru a economisi timp și bani pu-1 
’ teți publica anunțuri de mică și mare pu- * 
| blicitate In ziarul nostru, apelând la agen-1 
: țîile publicitare din t t

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI ' 
| din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea I 
; Tribunalului județean);la chioșcul din i 
! CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga- j 
| zinul „Comtim" ;~la chioșcul din CAR- I 
J TIERUL MICRO '15 (stația de autobuz î 
J „Orizont").
j " HUNEDOARA, pe bdul Dacia (lei. I 
: 716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. • 
| 650968), la sediul S.C. '„MERCUR".
I • ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma- i 
• gazinul „Palia".
i • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 ! 
j (în spațiul secției foto). Telefoane ț 770367. I 
! 770735; j
I Agențiile ziarului nostru asigură, la . 
î taxe rezonabile, publicarea cu maximă I 
. promptitudine a tuturor anunțurilor de j 
I mică și mare publicitate. |
i

« Ml M « IBM» « MM » a •
I

* 
I 

b
LADA este astăzi în țară, ! 

prin LADA Car ROMÂNIA !!
* 
I 

• * 
cu sediul în București, vă oferă spre vânzare | 
întreaga gamă de autoturisme ale prestigioa- » 
sei firme LADA : |

•
• VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA | 

• SAMARA • SAMARA S.L. • SAMARA 
SEDAN • NIVA 4 x 4 • NIVA G.L.X. 4x4.

Automobilele LADA sunt mașini robus
te, de încredere, care nu vă vor dezamăgi în 

, condipue concrete ale circulației din România. 
| Motoarele cu care sunt dotate le conferă o 
«trăsătură comună: puterea. Nu trebuie, omis 
| faptul că LADA este o mașină economică, nu 
; doar din punctul de vedere al consumului, ci 
I și dintr-acela al pieselor de schimb și al ser- 
î vice-ului asigurat de LADA CAR ROMANIA, 
I precum și garanția de 18 luni sau 20 000 km.

Și ultimul, dar nu cel din urmă, prețul face ] 
din LADA un automobil accesibil.

Mașinile, la zero km, se livrează la Deva, 
cu promptitudine, in cel mult 15 zile de la 
data încheierii contractului.

Contractele de vânzare-cumoărare se în
cheie prin S.C. CUVÂNTUL LIBER** S.A. 
DEVA, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 211275, 
fax 218061.

Cei interesați pot consulta la sediul redac
ției ziarului „Cuvântul liber** întreaga docu
mentație priiind modalitățile de vânzare-cum- 
părarc.

„LADA CAR ROMÂNIA** SRL

I*
i
I
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I
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I
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PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂ LAN

Organizează concurs pentru ocuparea pos- 
nivelul studiilor — S.

Concursul ta avea loc in data de 30 apri- 
1997, ora 9, la sediul Primăriei, str. Gării, 
1.
înscrierea se face la secretariatul Primăr 
orașului Călan, până Ia data <le 29 aprilie 

1997, ora 14.
Informații suplimentare la telefon 730223.

nr.

riei
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11 STAREA MEDIULUI
. . ‘ ~ ■ - ; .
• > . . •J, Privind calitatea factorilor de mediu în județul 
.([Hunedoara, pentru perioada 31 martie — 6 aprilie, 
I informăm că valorile medii și maxime înregistrate 

pentru poluanții gazoși (dioxid de azot, dioxid dc 
sulf, amoniac șl fenoli) au fost în limitele admise 
la toate punctele de control 
maxime (care s-au încadrat în 
înregistrat în zona Hunedoara 
tie, la dioxidul de azot.

■— Pulberile în suspensie

!

I

din județ. Valorile 
limitele admise) s-au 
în data de 31 mar-

*
B ------- - ... au avut valori medii«[
,în limita admisă, cu excepția zone' Teliuc. Valori !> 
[maxime care depășesc nesemnificativ limita admisă [î 
■ au fost în zona Teliuc în ziua de 2 aprilie, la Min- ■' 
! tia — 'Deva în data de 4 aprilie, și în Valea Jiulu*'■ ■

■ !în ziua de 3 aprilie.

I

•iValorile pentru pulberile scdimentabile s-au»] 

ori '
: încadrat în limita admisă, cu excepția zonelor Te- 
J liuc șî Chișcădaga, unde au fost depășiri de 7,5 
[șl respectiv 6,2 ori.
• — Și valorile radioactivității beta globale și
î dozei gama absorbite s-au încadrat în limilelp 
[variație ale fondului natural. pentru factorii 
i mediu analizați.
! Materiile în suspensie pc râul Jiu provenite

ii
ale!1 
dej! 
de«: 
ini

.[principal de la unitățile de prelucrare, a cărbunelui 
J ■ nrin rla oria Twn+z» {i5r>r»rrvrUci+ onnrflin mi
l

■ prin evacuarea de ape uzate incomplet epurate au 
!avut pentru această perioadă o valoare medie de 
[1622,0 mg/1 și o valoare maximă de 2624 mg/1 
■registrat'i la d.lta de 1 apriiie. Față de perioada«

1 ■ — - W» -
Lterioară valoarea medie este maj redusă cu 34.0 
[Kiar valoarea muiiiuu este mai mieă eu 46 %.

Agenția dc protecție 
Je a mediului Deva.

în- 
an-

s î
.NW.VZ.-.W.W/Z.VZ.W.’.'A’AWAV.'.’.WJVZZZiV/
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