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Cu pământul mai este tie lucru

REVOLUȚIONARI-FEL DE FEL...
tevenimentele din decem

brie 1989 au adus români
lor, între multe altele — 
mai bune și mai rele — 
și o nouă categorie socia
la, aceea de revoluționar. 
Aa fost, în toiul mișcări
lor de mase și de trupe, 
morți și răniți. Au rămas 
invalizi, văduve, orfani, du
reri fizice și psihice de ne
vindecat. Și au apărut cer
tificatele de revoluționar. 
S*a  dat și o lege în acest 
sens — Legea 42/1990 — 
care stipulează și garantea
ză drepturile revoluționari
lor, titlurile atribuite aces

PLATA PRIMELOR PENTRU VIȚEI
Pentru a clarifica unele 

problem; legate de pri
mele ce sc mai acordă 
crescătorilor de animale 
pentru vițeii obținuți și 
crescuți în gospodărie pro
prie, în baza ÎIG nr. 294/ 
1996, am solicitat dlul, 
ing. Alexandru Indrea, 
șef de serviciu la DGAA 
a județului Hunedoara, să 
facă precizările de rigoare 

—t

RECLAMA
„Cei care au încercai cimitirul nostru, nu-l 

mai părăsesc niciodată**.
VREMEA

Vremea se ameliorează. 
Cerul va deveni variabil,

cila între 8—13 grade G,î; 
iar cele maxime între 21—!; 
26 grade 3. (R. Pleter)

doar local vor mal că J 
dea uversa de ploaie In S 
soțite de descărcări e-1» 
lectrice. Minimile vor os-S

tora, respectiv de „erou 
martir", „rănit" „reținut", 
„luptător cu merite deose
bite".

Din păcate, goana după 

privilegii cu orice preț a 
escaladat nu doar legea, 
dar mai ales cinstea și bu
nul simț, o droaie de indi
vizi veroși — șl județul 
nostru nu duce lipsă de 

în aceaștă privință. îna
inte de toate, este de men
ționat faptul, cum ne spu
rt »a interlocutorul, că, până 
acum, s-a făcut plata pri
melor cuvenite pentru lu
na ianuarie a acestui an 
și se găsește în desfășu
rare plata pentru luna 
februarie, urmând să fie 
primit; sursele necesare 
efectuării plăților pentru 

așa ceva — croindu-șl drum 
spre breasla de acum a re
voluționarilor. Și cum să 
nu profiți de credite ban. 
care cu dobânzi mici, spa

ții comerciale, terenuri, re
duceri de impozit etc., da
că poți deveni revoluționar 
dintr-un condei. Este de 
ajuns să depui o declara
ție la una din multele aso

luna martie a.c. Pentru luna 
ianuarie s-au plătit cres
cătorilor de animale din 
județul nostru peste 57 
milioane lei, respectiv 
pentru 742 viței, iar pen. 
tru luna februarie se cu
vin aproape 80 milioane 
lei pentru 1025 de vițel. 
Poarta important de reți
nut este faptul că aceste 
prime se plătesc cu con- 

ciații de revoluționari, să 
convingi vreo trei prieteni 
să declare că erai acolo, în 
focul evenimentelor, poate 
dai și ceva șpagă, că se 
poartă, și gata — revolu
ționar te-al făcut. Poți să 
le râzi în nas celorlalți 
care n-au avut tupeul tău.

Această proliferare a re
voluționarilor impostori a 
generat nemulțumiri, pro
teste, mișcări de stradă

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pai, a 2-a)

diția de a se face dovada 
că vițeii s-au obținut în 
gospodăria proprie, cu în- | 
registrările de rigoars și 
au fost crescuți cel puțin 
o perioadă de 12 luni în 
aceeași gospodărie.

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cu siguranță că și prin 
anul 2050, oricâte corecturi 
s-ar încerca să se aducă 
la Legea 18/1991, sc vor 
mai afla pp rol și judeca 
procese având ca obiect pă
mântul. Rău este că, deși 
ni se prezintă situații foar
te clare cu acte și chiar cu 
sentințe judecătoreșfi favo
rabile, continuă să fie sem
nalate nemulțumiri și so
licitări îndreptățite pentru 
ca din partea comisiilor lo
cale pentru aplicarea Legii 
T8 să existe corectitudine 
și suficient discernământ 
în privința respectării pre
vederilor legale. Chiar dacă 
unele situații par mărunte, 
în vârtejul amețelii cu îm
părțirea pământului și re
venirea la vechile ampla
samente, ele atestă că în 
unele locuri cei puși să fa
că împărțirea cred că își 
pot face legea- lor, ceea 
ce într-un stat de drept nu 
se mai poate întâmpla.

Un caz aparte nc-a fost 
prezentat și de către dl 
Nicolae Nita, învățător pen
sionar din comuna Băița. 
Potrivit documentelor de 
proprietate (dobândită prin 
cumpărare) ce le deține, 
reiese că i sc cuvenea la

I j
j Pescarii,., tot cu gândul i 
i la pește
• Membrii secției de 
J pescuit sportiv din cadrul 
j Asociației sportive „E- 
I Icctrica“ a Sindicatului 

*1 Encrgeticienilor din FRI-Î 
*, Deva, organizează astăzi.
• sâmbătă, 10 mai, o întul- 
I nire pe tema „Ecosisteme

acvatice și impactul ac
tivităților umane asupra 
lor. Manifestarea va 
avea loc la sediul Sindica- 

’ tului „Energeticicnilor",
• începând cu ora 10,00. i 

CURSUL VALUTAR
9 MAI

dolar CUA 7089
marcă germană 4153
yeni japonezi 5762
liră sterlină 11531
franc elvețian 4908
franc tranceț 1231
lire italiene 420

Cursurile incluse în această listă au la bază 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării cursurilor în tran
zacții efective <te schimb valutar înregistrări con
tabile.

aplicarea T.egii 18/1991 o 
suprafață di ’ 0,60 ha în 
Lunca Băițci. N'-potrivirca 
a venit de-Ja ;<latelu existen
te în Ci-', respectiv u.JU ha 
și cele? din registru) agricol, 
unde este înscris i suprafața 
de 0,60 ha. Pentru a pune 
de acord situația cu rea
litatea, prin sentința nr. 
4059 din 199:1 i se dă câș
tig de cauză patentului Ca 
urmare, prin procesul ver
bal nr. 19'18 din 19. octom
brie 1992 i se recunoaște 
dreptul legal de proprieta
te și i se promite reîntre
girea suprafeței ia o nouă 
măsurare a pământului. Au 
trecut însă aproape cinci 
ani și dl Nita nu s-a mai 
văzut pus în posesie cu 
diferența de suprafață. Toa
te intervențiile făcute pâ
nă acum la comisia locală 
și la primarul Stoia — du
pă cum ne scrie cil Nita 
au rămas însă fără ecou. 
Nu intrăm și în aTte detalii 
relatate de către dl Nita. 
nădejdea fiind că se va 
reanaliza cu responsabilita
te situația prezentată și se 
vor face corecturile în a- 
plicarea legii;' fiecare pro-

(Conlinuare in pag a 2-a)

Potrivit celor declarate i 
de dl. Ovidiu Jurca pre- ț 
ședințele secției de pes- t 
cuit sportiv, scopul i.i- ♦ 
trunirii este de a îmbu-1 
nătâți modul de abordar? I 
a pescuitului sportiv, ast- I 
toi ca „pescarul să nu * 
mai fie un simplu pes-; 
car, ci un om conștient, » 
care set ocrotească, prin 1 
ceea c? face, mediu! în-1 
eonjU'-ător“.

SORlN «LADA

I 
I* 
I
| S-l'OA-Ul, ARTELOR
' PLASTICE■
I In cadru] celei de-a 

treia ediții a „Zilelor cui- 
| turii hunedorene", la Clu

bul Constructorul' OT 
| IGSfl a avut loe Ieri, 

9 mai, vernisajul unei 
Ș generoase expoziții, sub 
; titlul „Salonul artelor 
I plastice1*,  organizat de 

Inspectoratul pentru @ul- 
j tură al județului Hune- 
1 doara. Asociația Umani- 
‘ tară Hunyadl lanos, Ge- 
t naclul de artă plastică 

! al Sindicatului „Siderur- 
O gistul**  șî Slubul (Son- 
X structorul OT din Hune

Aspect de la standul firmei Umironi ' din Petro,ani

doara. Timp de nouă 
zii; (până în 18 mai) 
sunt expuse lucrări re. 
prezentative din colecțiile 
a 16 artiști plastici hu- 
nedoreni. (G.B.)

FOTBAL DIV. — B Șl G

Duminică, de la ora 
11, pe Stadionul Cetate 
din Deva, în seria a 
IlI-a a Diviziei B, Vega 
primește replica echipei 
Minerul Mătăsarf, iar Mi
nerul Certej, tot pe te
ren propriu, joacă cu Pe
trolul Țicleni. în Divizia 
0, se anunță atractive

meciurile Aurul — Fa- I 
vior, Dacia Orăștie — J 
Metalul Grișcior, Gonstr. | 
Hunedoara — M. Ghe- » 
lari, GFR Marmosim — I 
Min. Șt. Vulcan și Sa- ’ 
sino Ilia ■— M. Teliuc | 
S.S.) !

ETAPA I
INTERJUDEȚEANĂ î
LA HUNEDOARA |

Sâmbătă, Stadionul Sor- • 
vinul din Hunedoara, | 
la ora 11, va fi gazda « 
întâlnirii de fotbal ju- I 
niori, F0 Gorvinul — ’
GSS Tg. Jiu, din cadrul j 
etapei interjudețene. Re- J 
turul acestei partide se ■ 
desfășoară în ziua de « 
16 mal și echipa victo- J 
rioasă după întâlnirile I 
tur — retur, se va ca- » 
lifica în etapa de zonă. I 
<s.e.) ;

Foto: PAVEL LAZA
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Zilele chitarei clasice
in zilele de 14 și 15 mai, 

la Deva și, respectiv, Hu
nedoara se vor desfășura 
„Zilele chitarei clasice", in 
organizarea inspectoratului 
pentru Cultură al Județului 
Hunedoara, a caselor de 
cultură din Deva și Hune
doara și a Filarmonicii de 
Stat Arad. Protagoniștii 
recitalurilor vor fi patru

„Dezgheț" cultural 
la Blăjeni

După o perioadă lungă 
de timp, la Blăjeni sa 
produs „dezghețul" mult 
așteptat. Activitatea cui. 
turală a intrat în dreptu. 
rile ei .firești. Directorul 
căminului cultural, dl. 
Mircea Micu, s-a preocupat 
de mobilizarea tineretului 
la repetiții și, de Paști, 
s .au prezentat program^ 
artistice la Blăjeni și la 
Blăjeni — Criș. Spectaco
lul a cuprins o piesă da 
teatru, evoluția unor so
liști vocali, soliști instrs, 
mentiști și o suită de dan
suri populare de pe Vale, 
Crișulul Alb. Echipa de 
dansuri este formată din 
opt perechi și a fost in. 
struită de Costică Andraș 
din Blăjeni.

Plata primelor 
pentru viței

' (Urmare din pag. I>

In context este de notat 
că producătorul agricol in
dividual — crescător de 
animale are obligația, pen
tru a beneficia de prime, 
să facă înregistrarea mon
tei în registrul unic de 
montă artificială sau na
turală, după caz, iar la 
fătarea viteiului să facă 
înregistrarea acestuia la 
registrul agricol comunal 
sau orășenesc. Pentru a 
primi prima cuvenită de 
la bugetul de stat, cel in 
cauză trebuie să solicite în 
scris la DGAA a județului, 
prin intermediul centrului 
agricol local, plata primei 
la care are dreptul, făcând 
mențiunea că se încadrează 
în prevederile legale. Con
firmarea obținerii vițelu
lui. precum și a crește-H 
acestuia timp de 12 luni, 
se face de către centrele 
agricole locale, de către 
OJRSA, prin punctele co
munale de însămânțări 
artificiale, și de către pri
marul comunei sau orașu
lui, pe baza evidențelor și 
constatărilor faptice. De 
regulă, pir ta se face în 
Juna următoare împlinirii 
vârstei de 12 luni, pentru 
fiecare vițel obținut și 
■rescut în gospodărie.

dintre studenții Academiei 
de Muzică din lași, laureați 
la recentul Festival de chi
tară clasică de la Sinaia. 
Vor găzdui „Zilele chitarei 
clasice" Casa de cultură din 
Deva (sala mică) și Casa 
de ciAtură din Hunedoara 
(sala „Concordia"), începând 
cu ora 18,00. (G.B.)

• ••*•*•*•*•*•

O contribuție deosebită 
la pregătirea formației a 
adus-o și dl. Lazăr Traian 
— primarul comunei Blă
jeni, iar pe scenă, în pro- 
gram a interpretat mal 
multe cântece ce au plăcut 
foarte mult publicului 
spectator.

La reușita programului 
au contribuit tinerii Co
rina și Călin Cioara. Cris
tina, Gina și Adrian Jurca, 
Lenuța Ciocan, Teodora 
Lupaș. Adela și Ancuța 
Sav, Cozmina Brădean, 
Olguța Ciocan, Corina și 
Claudia Vârdea, Ancuța. 
Marcu, Amalia Vârtei, O- 
vidiu Miheț, Bogdan Fla
vius și Cristian Furdui.

SIMION VARTEI, 
corespondent

Considerăm necesar să 
reamintim și cuantumul 
primelor ce se acordă în 
condițiile respectării cri
teriilor arătate. Astfel, pen
tru vițeii obținuți de la 
vacile și junincile cara 
nu se află în controlul 
oficial al producției de 
lapte, în cazul când aceș
tia provin din însămânțări 
artificiale, prima este de 
75 000 lei. Dacă vițelul se 
obține prin însămânțări 
artificiale de la vaci cu. 
prinse In controlul oficial, 
prima este de 90 000 lei, 
iar de la juninci — 100 000 
lei.

In cazul vițeilor obținuți 
de la juninci însămânțate 
artificial, cu material se
minal pr > tuit de la re- 
produ< ători atestați și a. 
flați în testare, prima este 
de 120 000 iei. De aseme
nea, în situația când vițeii 
provin de la vaci montate 
natural, cu reproducători 
autorizați, prima este da 
50 000 lei, iar când provin 
de la juninci montate în 
aceleași condiții, prima este 
de 70 000 lei pentru fie
care vițel.

Esențial este ca toți 
producătorii agricoli să 
cunoască și să îndeplinească 
prevederile legale pentru 
a beneficia de drepturile 
stipulate.

REVOLUȚIONARI-FEL DE FEL...
(Urmare din pag. 1)

chiar din partea revoluțio
narilor autentici. în Ca
pitală și în alte orașe ale 
țării ei au demonstrat de 

..................................y...... .... iw»" 

PE FAZA SCURTA 
.. ................................ .. ...................... ... ............... . .............................

Cu pământul mai este de lucru
curând, cerând președinte
lui Emil Constantinescu să 
intervină în chestiune, să 
determine anularea certi
ficatelor acordate pe ne
drept și modificarea Legii 
42, încât să beneficieze de 
drepturi materiale, de alte 
privilegii, doar eroii, ur
mașii lor, răniții și reținu- 
ții în Revoluție, iar ceilalți, 
extrem de muîți, care au 
avut oarece implicare în 
evenimente, să primească 
doar titluri onorifice.

Inflația „numărului de 
luptători", de certificate și 
de avantaje necuvenite, ca

9

t TVR » )
7,00 Bună dimineața... de 

la Timișoara și de ia Bu
curești!; 8,30 Pas cu pas; 
9.20 Nu e școală ca a 
noastră! (s); 10,10 Feri- 
ți-vă de măgăruș!; 11,10 
Matineu muzical; 12,50 
National Geographic
(do); 14,00 Știri; 14,10
Turnul Babei; 18.05 

1 Mapamond; 18,35 D.a.;
I 19,05 Teleencidopedia; 20,00 

Jurnal; 20,35 Savannah (s); 
I 21,25 Fotbal; 23.20 O seară 
i cu Monica Anghel și in

vitații săi; 0,20 Detectivul 
din Los Angeles (s); 1,10 
Concert extraordinar East 
17.

C TVR 1 )
7,00 întâlnirea de sam

bă de la Cluj-Napoca; 
12,00 TVR Timișoara; 13,30 
Tempus; 14,00 Un zâmbet 
pentru vârsta a treia; 14,30 
Dr. Quinn (r); 15,20 Rit
muri muzicale; 15,30 O 
altă putere; 16,20 Maria 
(s); 17,15 Itinerare spiri
tuale; 17,40 Serata muz. 
TV; 20,30 Sub cupola cir
cului; 20,50 Școala vede
telor în lumea fanteziei;
21,30 7 zile — 7 arte; 
21,35 Autograf pentru pre
zent; 22,05 TVM. Mesa
ger; 22,30 Frumoasa și 
Bestia (s); 23,30 Biblioteca 
de suflet; 0,00 TVR Club.

[PRO - TV)
7,00 D.a.; 8,10 Povestea 

zilei cu Magicianul; 8,30 
Flipper (s); 9,00 Luke cel
norocos (s); 10,00 La Dolce 

și protestele revoluționari
lor autentici au fost recep
tate de șeful statului, care 
a „tngnețat" deocamdată 
procesul de acreditare a 
revoluționarilor până când 
situația se va limpezi. în 
acest sens se așteaptă și

o inițiativă parlamentară 
.ie modificare a Legii 42/ 

1990. De asemenea, guvernul 
efectuează o anchetă în 
privința tipăririi celor a*  
proximativ 53 000 de certifi
cate de revoluționar, iar 
parlamentul a înființat o 
nouă comisie care să ve
rifice cu toată seriozitatea 
dosarele din ce în ce mai 
multe depuse de pseudore- 
voluț nari și să facă lu
mină în haosul certificate
lor acordate.

Dacă va învinge măcar 
acum cinstea și bunul simț

Sâmbătă, 10 mai 1997 Duminică, 11 mai 1997
Vita (f/r); 1X55 Știri; 14.1S 
Fără protocol (co); 16,00 
Baschet; 17.00 Diverlis. 
ment; 17,30 Wal. 
ker, polițist texan (s);
18.15 Adevărul gol-goluț 
(s); 18,45 Te uiți și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Ocu
pație de familie (f.p.J; 22.00 
Știrile PRO TV Deva; 
22,05 Crimă cu pro ■ 
meditare (s); 23,00 Știri;
23.15 Fotbal (înreg.); 1,30 
Ultimate Tataboo (f. er).

(ANTENA 1]
7,00 Știri; 7,15 Văduva 

(r); 10,20 Ratonii (d.a.); 
11,00 Iluzii (r); 12,00 Spio
naj (do); 14,00 Știri; 14,20 
Aventuri în închisoare (f/ 
r); 16,25 Viața în trei (s); 
17,00 Sfântul (s); 18,00 U- 
ragan în „Paradis" (s); 
19,00 Știri; 19.05 Nici o 
clipă de plictiseală (s); 
1/,30 Sirenele (s); 20,30
Observator; 21,00 Păienje
nișul decepțiilor (thriller);
23,40 Știri; 0,10 Apnrodisia.

[DEVASAT+]
7,00 Dulce ispită (s); 8.08 

Desene; 8,30 Tavernele lu
mii; 9,00 Când inima aș
teaptă (s); 9,30 Farmacia 
de gardă (co); 10,00 Hard 
drive (f); 11,30 Maeștrii 
cascadori (doc.); 12,30 Bri
gada de șoc; 1,00 Fran
kenstein (f); 14,30 Video
text; 17,10 Conectat la 
sex (do); 18,00 Desene;
18,30 Clubul vechiturilor; 
19,00 La Nord de paralela 
60; 20,00 Să bei prea 
mult (f); 22,00 Maeștrii 
cascadori (doc.); 23,00 Bri
gada de șoc; 23,30 Pro
genitura (f); 1,00 Serial e- 
rotic; 2,00 Videotext.

asupra pornirilor deșănța
te și absurde ale prea mul
tor indivizi de a stoarce 
profit cu orice preț și din- 
tr-un eveniment cu simbo
luri sfinte pentru poporul

(Urmare din pag. 1)

prietar intrând în drepturile 
sale.

Multe che'tuieli, alergă
tură și pierdere de vreme 
a suportat și dl Cornel 
Frențiu din satul Almașu 
Mic. nr. 41 comuna Peștișu 
Mic, Dentru a clarifica si
tuația unei suprafețe de 
0,30 ha. Dar drumul spre 
intrarea în posesie se vede 
a fi foarte lung și întor
tocheat, lucrurile încțjrcân- 
du-le. după cum ne-a măr
turisit, comisia locală pen
tru aplicarea Legii 18. în 
căutarea adevărului nu prea

C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața de 

la Pitești; 8,15 Lumină 
din lumină; 9,15 Colț Alb 
(s); 9,45 In căutarea lui 
Arlechino; 10,40 Leonard 
Bernstein prezintă > Con
certe pentru tineret (s);
11.40 Viața satului; 13,30 
Atlas; .00 Știri; 14,10 
Gimnastică ritmică (d);
14.40 Video — magazin; 
16,10 A doua alfabetizare;
16.30 Primăvara binefacerii; 
18,00 7 zile în România;
18.40 D.a.; 19,10 Robingo 
(cs); 20,00 Jurnal; 21.00 
Identitate in alb-negru (f); 
22,35 Anotimpuri muzicale; 
23,00 Știri; 23,05 Comedie 
cu... cântec! (div.); 0,05 
Setea (s).

ț TVR 2 )
7,00 5 x 2. Mag. dumi

nical de Io țași!; 13,00 
Oameni care au fost...;
13.30 Rev. de istorie; 14,00 
Vaporul lui Emil (f); 15,40 
Cazuri și necazuri în dra
goste (div.); 16,20 Maria 
Is); 17,15 Fotbal (d); 18,50 
Sensul tranziției; 19,40 Un 
secol de cine.na; 20,35 
Hyperion; 21,35 7 zile — 
7 arte; 21,40 Repriza a 
treia; 23,20 TVM. Mesager; 
23,50 Spring Night Rave.

[pro -tv)
7,00 D.a.; 8,30 Fiica 

oceanului (s); 9,00 Super 
Abracadabra; 10,30 Aca
demia FBI (f); 12,00 Ade
vărul gol-goluț (r); 12,55 
Știri; 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de er 

român, s-ar face dreptate, 
s-ar înlătura o serie da 
alte inechități sociale între 
oameni, din multele cara 
au apărut după Revoluția 
din decembrie 1989.

există suficientă voință de 
implicare a celor ce au prin 
lege drepturi, dar nu și răs
punderi. Oricum însă, dacă 
s*au  făcut niște greșeli de 
către o comisie mereu In 
schimbare, normal și de 
așteptat este ca tot aceasta 
aă facă și reparațiile nece
sare pentru a stinge con
flictele în privința punerii 
în posesie. Este o cerință 
acută, pentru că mai există 
destul lucru cu pământul 
în condițiile când acesta 
mal trebuie și lucrat și cul
tivat In totalitate, dacă do
rim eu adevărat să avem 
producțiile așteptate. (N.7L)

1

litâ (s); 14,15 Stan și Bron 
(s); 15,00 Copiii solari (s)-|
15,30 Auto MP to 
Formula 1 al Monaco (d);
17,15 Lumea filmului; 17,45 
Terra 2 (s); 18,30 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 
Prieteni adevărați (dramă); 
22,05 Știri; 22,10 Fotomo- 
dele (s); 23,00 Știri; 23,15 
Procesul etapei (talkshow).

(ANTENA 1) ;
7,00 Știri; 7,10 Sfântul

(r) ; 8,30 Extratere ștri In '
familie (r); 9,00 Micuța l
Rosie (s); 9,30 Prizonierul 
din Zenda (f); 10,30 Un 
câine cu imaginație (s); 
11.00 D.a.; 11,30 Contro*  
verse istorice; 14,35 Poli
ția spațială (s); 16,25 Viața
în trei (s); 17,00 Sfântul
(s) ; 19,00 Știri; 19,05
Muppets Show (s); 19,30
Sandra, prințesa rebelă 
(s); 20,30 Observator; 21 80 
Roata destinului (dramă);
22.40 Știri sportive; 22,50 
Viață periculoasă (La.); 
0,30 Reluări; 2,30 Numă
rătoare inversă (f.a.).

[DEVASAT+)
7,00 Conectat la sex (doc.); 

8,00 Desene; z8 30 lubul 
vechiturilor (doc.); 9,00 La 
Nord de paralela 60; 10,00 
Să bei prea mult (f); 12,05 
Maeștrii cascadori; 13,00 
Progenitura (f); 14,30 Vi
deotext; 17,00 Tombic & 
B.B.; 18.00 Desene; 18,30 
împotriva curentului (doc.); 
20,00 Doamna din Holly
wood (f); 21,30 Maeștrii 
cascadori; 22,30 Brigada 
de șoc; 23,00 închisoarea 
brokerilor (f); 0,30 Serial 
erotic.
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„CUVÂNTUL LIBER" PENTRU VALEA JIULUI
Stimați locuitori ai Văii Jiului! Ziarul ju* * 

dețean „Cuvântul liberu vă este multora cu*  
noscut ca un cotidian independent de opinie 
și informare.

I GARDIANUL
j Știm foarte bine că
; gardienii publici sunt tot 
| mai stimați de oameni — 
J semn că băieții, in gene. 
I* ral tineri, imbrăcați ele

gant. tși intră tot mai
! mult tn atribuții. In pe 
| regrinărilt noastre prin 
• județ am Întâlnit des
I temenea flăcăi cu un 
« deoseb't respect al dato- 
I riel șl față de cetățean. 
J Dar fată ce ni s-a tntâm- 
| plat recent.
’ Am vrut să intrăm la 
■ sectorul de difuzare a 
| presei din cadrul poștei 
• din Petroșani. La intra- 
I rea fn Instituție stătea
• un gardian public, sub .
I țiței, cu mustață. Ne-a 
« întrebat ce dorim, f-am 
| spus cine suntem. „A- 
; veți o legitimație?" — a 
■ întrebat. „Avem" și tjim 
•l întins actul respectiv. 
I Gordianul !-a învârtit pe 
» față șl pe dos. La cer- 
j‘ cetat cu atenție fiecare 
' filă. Treaba a durat ceva 
i, timp. După asta ne-a

Cei peste 170 000 de locuitori ai acestui pi ■ 
toresc și zbuciumat colț de țară merită mai 
mult din partea ziarului nostru, o exclusivitate 
numai pentru Valea Jiului în paginile sale, in*  
ceputul I! facem cu pagina de față, pe care o 
veți găsi periodic în „Cuvântul liber**.  O dorim 
o pagină scrisă cu ajutorul dumneavoastră. De 
aceea vă așteptăm scrisorile pe adresa ziarului, 
la Deva, ștr. 1 Decembrie, nr. 35 sau cu mesaje 
operative, la telefoanele: 211275, 212157, 211269.

Să ne întâlnim sănătoși și bucuroși in pa*  
gina pentru dumneavoastră.

Piața Petroșaniuliii—

Valea «ulu la răspântie

bogăție și
Piața mare a municipiu

lui Petroșani are marfă 
din abundență. Atât hala 
mare, cât șl tarabele din 
afară acesteia oferă cum. 
părătorilor un foarte larg 
fl divers sortiment de le- 
gume, fructe, lactate, mare 
majoritate dintre acestea 
aduse de la mari distanțe. 
Am văzut multe mașini 
cu număr de Harghita, Co- 
vasna, Arad etc. Cu toate 
acestea, prețurile cu care 
se desfac ele sunt rezona
bile. Kg de cartofi se vinde 
cu 1000—1300 lei, roșiile 
cu 10 000 lei. Iar castra. 
vețtt de seră cu 8 000 lei. 
Cu 1000 lei puteai cumpăra 
trei căpățftni d? salată, 
iar Un ou se vindea cu 
480—500 lei. Telemeaua 
te putea cumpăra cu 
16000 let/kg, iar urda cu 
12 000

în municipiu desfac le
gume și fructe, produse a- 
limentare și așa numiții

austeritate
comercianți particulari șl 
ambulanți. Pe strada Avia
torilor din cartierul Aero
port, o s?amă de cetățeni, 
cei mal mulți tuciurii, 
vindeau cartofi, pătrunjel, 
usturoi etc., marfa fiind 
așezată pe lăzi răsturnate, 
pe scăunele șl chiar pe 
jos. Nu comentăm la ce | 
prețuri tși vindeau aceștia . 
marfa, dar semnalăm con- ' 
dițiile igienice precare fn i 
care făceau acest lucru. 
Pâinea ce o oferea unul 
era neacoperită, o bătea soa
rele și se prăfuia repede. 
N-am avut posibilitatea să 
controlăm câți dintre dum
nealor au autorizații pen
tru activitatea ce o prac., 
ticau, dar sugerăm poliției, 
corpului gardienilor pu. 
bilei, poliției sanitare și 
domnilor de la protecția 
consumatorilor să treacă 
mai des prin zonă și să 
facă ordine.

Se comentează mult — 
In specia! in mass jnedia 
— despre Valea Jiului. Cu 
dreptate, cu temei? Și da 
șl nu Tocmai de aceea, 
o brigadă a ziarului „Cu
vântul liber" s-a deplasat 
recent fn această zonă a 
județului, căutând răspun
suri la Întrebările formu
late in subtitlurile anche- 
tei de față.

CARS ESTE ASTAZt 
STAREA DE SPIRIT A 

OAMENILOR?

Teofil Dobrean, viceprl- 
mărul orașului Lupeni i 
Minerii, eu toată ..recla
ma" ce li s-a făcut datorită 
mineriadelor, sunt oameni 
buni și harnici. Cea mai 
mare dorință a lor este să 
aibă un Ioc de muncă tn 
mină sau fn activități al. 
ternative. Cred că este 
vorba de o stare de spirit 
sănătoasă

Viorel Berchi Nica, Lu- 
peni: Ne ajung'la urechi 
tot felul de zvonuri care 
ne Sngri rrează fn mare 
măsură. Dar oamenii tși 
văd de t-cabă. în subteran 
sau la suprafață, care nu 
este deloc ușoară, ca șl 
viata lor.

Romulus Costinaș, lăcătuș 
subteran la Valea de Brazi: 
Toate dintr-o dată nu se 
pot face. Nici în minerit, 
nici chiar In viața unui o- 
raș.

Petru Urșescu, mina LI- 
vez?ni: Mina noastră scoate 
cărbune mult și bun. Ne 
îngrijorează, desigur, ceea 
ce aflăm, dar avem spe
ranța că Valea Jiului nu 
va mun. Nu o vom lăsa 

să moară. Noi am făcuto 
șl o vom ține In viață.

SOCOTIȚI CĂ FOSTUL 
LIDER AL MINERILOR 

MIRON COZMA MAI
ARE VREO VINOVĂȚIE?

Vasile Mihalache, Vul
can: Miron Cozma a vrut 
binel? minerilor si al Văii 
Jiului. Este vi notat pentru 
mineriade, dar nu numai 
el, ci mulți alții din con. 
ducerea de atunci a țării.

Nicolae Beznă, Uricani: 
Este vinovat pentru ceea 
ca a făcut la complexul 
„Vegas", Distrugerile din

; 1 r

București nu le-au săvârșit 
minerii, ci falșii mineri.

loan Irimie, Petroșani: 
Arestarea lui Miron Cozma 
este o răzbunare a actua
lilor guvernanți pentru mi
neriade și în special a 
dlui Petre Roman care a 
fost răsturnat de mineri 
din fruntea guvernului de 
atunci. Este, in același 
timp, o diversiune mascată. 
Fără M.C., Valea Jiului 
nu mai are puterea ce a 
avut-o. Așa: cei ajunși la 
putere cred că o pot su
gruma. Ceea ca nu vor 
reuși.

CREDEȚI IN SIGURANȚA 
LOCULUI DE MUNCA?

Lucian Mărginean, Uri
cani: Cred, fiindcă In mina 
noastră se deschid orizon

turi noi. Iar lucrul In 
subteran se mecanizează. 
Totuși o oarecare îngrijo
rare avem.

Petru Ursescu. Mă doa
re «n... cot de minerit fi. 
indcă mai am un an până 
la pensionare șl mi .am 
deschis o firmă privată. 
Mi ar părea însă rău de 
colegii de subteran.

Romulus Costinaș: Eu 
nu mă tem pentru locul 
meu de muncă. Să se tea. 
mă cel ce nu se țin de 
treabă.

Aurel Catrina, Aninoasa: 
Nujni pasă dacă nu voi 
mai. lucra tn minerit, fi

indcă sunt inginer meca 
nic și .mi voi găsi muncă 
în altă parte.

VEDEȚI NECESARA 
RESTRUCTURAREA tN 

MINERIT?

Teofil Dobrean ■ R°-
structurarea mineritului este 
necesară, dar cu crearea 
de alternative ocupaționale. 
Pentru aceasta trebuie cre
ată infrastructura necesară. 
Asta se face în timp. Al. 
ternative sunt într?prin. 
derile mici și mijlocii pro
ducătoare de bunuri de 
consum și servicii turistice. 
Toate au condiții de dez 
voltare fn Valea Jiului. 
Dar ar fi nevoi? nu nu. 
mai de timp, ci și de ca 
pital.

Lucian Mărginean: Si

gur, dar în sensul dotării 
activității din subteran cu 
mașini și utilaje moderne. 
Pe această cale mineritul 
poate deveni rentabil.

Aurel Catrina: Unitățile 
care lucrează cu pierderi 
mari pot fi închise sau 
puse în conservare. Pă
rerea mea este că mine., 
ritul este subvenționat și 
fn alte țări. Oamenilor ce 
rămân pe drumuri însă 
trebuie să li se asigure 
alte locuri d? muncă.

Ioan frimie. Se aude că 
Gu zernv’ Ciorbea vrea să 
importe că: bune din exte
rior — d'r I olonia, parcă 
— am auzit că este mai 
bur și mai Ieftin ca al 
nostru. Este o gândiră 
proastă și antinațională. 
De ce banii pe cărbune 
din import nu se dau mi
nerilor români, fmbunătă. 
țirii tehnice a activității 
din subteran? Asta nu pot 

la început, din exterior ni 
se va da cărbune.. Ieftin. 
După ce mineritul romă, 
ncsc va muri cel din afară 
vor cere un preț uriaș. 
Și apoi să ne gândim că 
mineritul din Valea Jiului 
est? sursa de existență a 
zeci de mii de oameni cu 
familiile lor viitorul co
piilor noștri. Socot că orice 
măsu ă referitoare la Va
lea Jiului a mineritului 
în general, trebui? să fie 
foarte bine cântărită, alt. 
fel se vor produce con
vulsii ceea <-■ noi, trăi
torii în Valea Jiului, nu 
le dorim.

Paamă realizata de 
ION CIOCLEI, 

TRAIAN BONDOR

La Consiliul local Lu- 
peni am aflat că perioada 
2—10 mal a fost decre
tată a ofensivei generale 
asupra urmărilor i eroii 
prea îndelungate. Toate 
forțele orașului, capabile 
să ajute cu ceva la salubri
zarea și primenirea lui 
totală, pentru primăvară

Sub Straja, 
au fost mobilizate: a- 
genții ?conomici cu ca
pital de stat sau privat, 
regiile statului — de gos
podărie comunală, a ape
lor — școli, asociații de 
locatari. Toți au ieșit 

primăvara a 
să ș- scoată orașul din 
anonimat.

Pentru că ceea ce văd 
ochii, erele inima, am 
străbătut orașul d? la 
prlmă<-*e  până Ia margi
nea cartierului Bărbătenl.

venit cu toate forțele
Se întâmpla marți, 6 mai. 
Și se cunoștea că acțiu
nea produsese rezultate. 
Vineri, 10 mai, urma 
mobilizarea maximă. Spe
răm că a avut loc și a 

lăsat urm? pe fața ora 
șuiul.

Un singur regret: da 
torită întârzierii primă
verii în Valea Jiului, nu 
s-a mai putut aduce ma

terial săditor -lin solurile 
nobile — arbori și ar 
bușii ornamentali — din 
zone cu primăvară mat 
timpurie deoarece ac?sta 
intrase în vegetație. S-a 
folosit material săditor 
autohton adaptat la cli
ma zonei.

răspuns: „Nu puteți in
tra la presă că nu este 
nimeni acolo. Sunt ple
cați pe teren". Nu-i așa 
că întâmplarea este a*>  
muzantă? Oare — Între
băm — nu era mai po
trivit să ne d?a răspun
sul respectiv fără a stu
dia cu cea mai mare 
grijă legitimația? Gestul 
dumnealui însă îl punem 
pe socoteala lipsei de ex
periență, probabil, sau 
pe faptul că instituția nu
mită Corpul gardienilor 
publici s« află fn for
mare, In căutarea presti
giului pe care, da altfel, 
II merită.

DATORNICI
Asociațiile de locatari 

din orașul Vulcan au da
torii față da Regia auto
nomă da gospodărie co
munală și locativă în va
loare de aproape un mi
liard de lei. Cele mal 
mari le înregistrează a*  
«ociațiile nr. 1 (195 mili
oane), nr. 2 (176 milioane). 

nr. 9 (120 milioan?) șl nr. 
15 (140 milioane).

MODERNIZĂRI
în orașul Vulcan se 

desfășoară înlocuirea 
schimbătoarelor de căl
dură — greoaie și cu 
randament mic — cu a. 
parate din oțel Inoxida
bil — ușoare șl mult mai 
productive, fabricate de 
S.C. „Tahnofrig" Cluj. 
Napoca, care a câștigat 
licitația organizată pe a- 
ceastă temă. Operațiunea 
s-a efectuat la două 
puncte termice. „Tehno- 
frig" a anunțat că a ter
minat încă 20 de aseme
nea agregate. R.A.G.C.L, 
Vulcan ar vrea să le ri
dice da la producător, dar 
n are bani din pricină 
câ nu poate recupera de 

* la asociații plata pentru 
serviciile prestate, far 
localitatea încă n-a pri
mit bugetul pe acest an.

ȘOMERII 
LUPENIULUI 

fn cei șapte ani tra- 

cuțl de la evenimentele 
din decern bri? 1989, în 
orașul Lupeni — cum 
am afla' ia dna Eu. 
genia Mihăiasă de la Cen
trul forței de muncă șl 
șomaj — s-au înregistrat 
2730 de oameni fără loc 
de muncă. Cel mai mulți 
șomeri au rămas fără 
slujb? fn anii 1991—1992. 
De atunci rata șomajului 
a scăzut, fn prezent be., 
neficiind de ajutor circa 
300 de oameni și 30 de 
alocația de sprijin. An
gajări s-au făcut foarte 
puține mulți șomeri des. 
chizându șî societăți pro
prii. Situația șomajului 
nu este, încă îngrijoră, 
toare la Lupeni, dar e- 
xistă o oarecare temere 
cu privire la soarta mine
ritului Văii Țiului.

DATORII CA O 
PIATRA DE MOARA

Datoriile asociațiilor de 
locatari din Lupeni față 
de R.AG.C.L. din oraș, 
pentru prestațiile de gos

podărie comunală și lo
cal1 vă deja executate se 
cifrează la 1,5 miliarde 
de ie1, iar față de Regia 
de Apă Valea Jiului — 
la ciiis 600 milioan? de 
leL O verii care atârnă 
ca greutatea pietrelor de 
moară de cele două regii 
care nu pot Întreprinde 
acțiuni mai de anvergură, 
de reabilitare a rețelelor 
d . distribuție a apei sau 
energiei termice, în timp 
util. Asta ca să nu mai 
vorbim d? starea insta. 
lațiilor interioare din blo
curi. datorită căreia con. 
sumul de apă rece oe 
lâcuitor s-a ridicat ta 
circa 1250 de litri pe om 
șl zi. Enorm! Și când te 
gândești că mai mult de 
jumătate sunt pierderi tn 
instalații, la car? se a- 
daugâ pierderile de apă 
caldă menajeră I

TRANSPARENTA 
LA UN CENTRU DE 

ȘOMAJ
Marți, 6 mai, în trecere 

prin Vulcan. am Torit 
să vedem oare 1 jnlș- 
carsa" la proaspăt înfiin
țatul centru pentru forță 
d? T’v.r.ef șl șomaj.

„Ne pare rău — ne-a 
spus dna Mariana Ne- 
delea — dar cifre despre 
mișcarea șomerilor in 
Vulcan nu vă putem da 
fără aprobarea șefului de 
oficiu d? ’a Detroșani“. 
Care șef de oficiu,- căutat 
telefonic, nu prea era 
Pe acolo., momentan. Ce
va tot am aflat Insă de 
la dna Nedelea. Că șo
meri au .furnizat" deo
camdată S.C. „Stil" S.A. 
(fosta fabrică de con
fecții) și S.G. „Conpet" 

S.A Petroșani, dar aceasta 
numai temporar: că 
preparația »i cele 
două exploatări miniere 
de Pe teritoriu n-au dis_ 
ponlbilizat deocamdată 
oameni: că se anunță cu 
20 d? omeri temporari 
R.AG.C.L Vulcan res
pectiv mecanicii — în 
majoritate femei — de la 
punctele termice.
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• „Rasă să urle copi
lul, măcar i se dezvoltă 
plămânii" — ziceau bu
nii săj, părinți. Și plă
mânii i s-au dezvoltat. 
Mintea nu. • Cavalerul a 
plecat în Războiul de JP 
de ani. Și-a 
godnica cu 
castitate și 
ia sub zale, 
a găsi't-o 
un... lăcătuș. • Ne înva
ță Pascal: „Cu cât ai 
mai mult spirit cu atât 
găsești că există mai 
mulți oameni originali, 
Oamenii obișnuiți nu gă
sesc deosebiri între oa. 
meni • Când a finalizat
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Autenticitatea tradiției hunedorene — 

apreciata în Elveția

Tulnicăresele hunedorene au fost la înălțime („la 
propriu ți la figurat*) în Elveția.

Excursie în Parcul
Național Retezat (IV)

La Lausanne, în Elve
ția, anual are loc un fes
tival de instrumente fol
clorice tradiționale, cu par
ticipare internațională. La 
ediția din acest an, des
fășurată în cursul lunii 
aprilie, tara noastră — 
respectiv județul Hunedoa
ra a fost prezent pentru 
prima oară; aceasta, ca 
urmare a invitației primite 
de Casa de cultură din 
Deva, din partea Asocia
ției de instrumente tradi

1 Un glas de un lirism I deosebit, un surâs dezar
mant și o personalitate J de prim-rang, fac din 

| FRANK SINATRA o lc- 
' gendă vie, fie Că i se 
| spune „The Voice", 
• „King" sau pur ți sim- I piu „Frankie Boy". Cân- 
! tăreț, care s-a produs cu I celebrele orchestre de 

muzică de dans, Benny î Goodman, Harry James 
î ■ sau Tommy Dorsey; so- J list vocal care a impri- I mat milioane de discuri 
- ți actorul de cinema ți 

omul de afaceri.
S-a născut la 12 de- 

| cembrie 1915 în Hoboken

Marin Sorescu despre RAINER MARIA RILKE
0 „Citindu-l pe Rilke, e 

c.a și cum ai sta de vorbă 
cu un vecin mai în văr 
stă, mai înțelept, care a 
bătut la ușa ta, ți-a pus 
mâna pe umeri și-ți spu
ne, privindu-te în ochi, lu
cruri minunate despre ti
ne, despre singurătate, de
spre felul cum cad frun
zele toamna „de parcă s-ar 

ționale din Lausanne.
—- Am hotărât ca la a- 

cest festival instrumentul 
tradițional care să ne re
prezinte să fie tulnicul (el
vețienii având bucium ți 
corn), relatează dl Avram 
Dara, directorul Casei de 
cultură și conducătorul 
grupului hunedorean. Ast
fel că, împreună cu In
spectoratul pentru Cultu
ră al județului, am luat 
legătura cu patru tulnică- 
resc din localitățile Bul-

FKANK SINATRA HVOCea (je 
aur", omul succesului
— statul New Jersey. A 
debutat în film împreună 
cu orchestra lui Tommy 
Dorsey, în filmul muzi
cal „Las Vegas Nights" 
(Nopți în L.V.) — 1941, 
în regia lui Ralph Mur
phy. Din perioada de 
afirmare, notăm prezen
ța sa în „Step Lively" 
(Pas vioi) — 1944, regia 
Tim Whelan și „Take 
Mc Out to the Ball 
Game" (O poveste cu cân

veșteji în ceruri grădini 
îndepărtate".

0 „Poetul c un fericit 
ce spune dintr-odată și fă
ră casnă întregul, a- 
dică tot ceea ce al
ții, unii prctinzându- 
se chiar infinit mai inte- 
ligenți, nu reușesc să e- 
nunțe decât parțial, țăn
dări, fâșii...". 

zeștii de Sus și Grosuri 
(Mihăileni), interprete va
loroase. cu o tehnică de
săvârșită a instrumentului, 

în speranța unei parti
cipări reușite în cadrul 
festivalului de la Lausanne 
s-a mizat pe câteva elemente 
principale: instrumentul, 
ca atare, portul popular 
de o deosebită frumusețe 
din zona Apusenilor și, 
mai ales, elementul au
tentic al interpretării, al 
prezentei pe scena un.ui 
festiva] de asemenea an
vergură. Că reușita par
ticipării n-a rămas doar 
o speranță, devenind 1- 
mediat certitudine, o do
vedesc „urmările" recita
lului și ale prestației din 
finalul galei festive: artis
tele amatoare s-au întors 
cu două diplome din par
tea Radioteleviziunii elve
țiene și a organizatorilor 
— pentru ineditul și vir
tuozitatea instrumentului 
și pentru frumusețea por
tului popular. De aseme
nea. beneficiind la un mo
ment dat (timp de câte
va minute) de transmite
rea în direct la radio și 
televiziune a evoluției gru
pului hunedorean. ulteri
or au apărut numeroase 
încercări de contactare din 

tec) — 1948, regia Bus
by Berkeley.

Pentru jocul deosebit 
din „From Here to E- 
ternity" (De acum în e- 
ternitate) — 1953, regia 
Fred Zinnermann, ob
ține un meritat „Oscar" 
pentru „Cel mai bun ac
tor în rolul secundar". 
A început să „cocheteze" 
și cu televiziunea, apă
rând în spectacolele „Si
natra Special" șl „Frank

0 „Gloria unora e ca 
telefonul public care în
ghite fise. Dorești să vor
bești cu poetul și nu vine 
tonul. Cu Rilke comunica
rea se face imediat".

0 „Noi suntem bene
ficiarii unei imense moș
teniri : toată averea noro
cului poetic a lui Rilke, 
opera sa, pe care a câș

partea românilor din zo
nă și a pasionaților fol
clorului elvețian, a socie
tăților culturale sau de 
binefacere, propuneri de a 
participa și la alte întâl
niri, festivaluri, de a în
registra în diverse studio
uri particulare, invitații la 
familii de români, precum 
ți obținerea statutului de 
Invitați permanent! ai fes
tivalului de la Lausanne.

Toate acestea — prin 
„efortul, prestanța și serio
zitatea deosebită" ale ce
lor patru interprete hu
nedorene: Mărioara Alba, 
Maria Rusu, Rodica Ionel 
și Iulia Șortan. Dar, „cu 
toată strădania noastră, 
continuă dl Dara, n-am 
fi reușit să ajungem la 
Lausanne dacă nu eram 
sponsorizați de cunoscuta 
Companie de transporturi 
aeriene TAROM. Acesteia, 
precum și altor doi oameni 
de mare suflet, care ne-au 
ajutat — Dan Bâdic (din 
Elveția) ți Fibi Bron (din 
Deva) —, întregul colec
tiv, Inspectoratul și Casa 
de cultură, le suntem re
cunoscători pentru posi
bilitatea de a contribui în 
felul nostru la cunoaște
rea României în lume.

GEORGETA BIRLA

Sinatra — Show". Regizo- I 
rul Mark Robson îi în- J 
credințează rolul titular | 
în filmul de război „Von J 
Ryan’s Express" (Expre- | 
sul colonelului von Ryan) - 
— 1964, iar în anul 1968 I 
apare în filmul polițist * 
„The Detective" (Detec- | 
tivul) — în regia lui J 
Donald Siegel. j

Pentru merite aduse 1 
activității artistice, preșe- J 
dintele Ronald Reagan | 
i-a^ conferit cea mai înal- » 
tă distincție civilă, „Me- | 
dal of Freedom" (Meda- J 
lia Libertății). ,

ADRIAN CRUPENSCHI j

tigat-o dintr-odată, vreau 
să zic într-o singură via
ță, și din care, puși în si
tuația de-a ne alege o 
poezie, cea mai frumoasă 
și mai mișcătoare, închi
dem ochii și deschidem 
cartea".

Selccjie de 
ILIE LEAHU

Gasa-Iaborator Gemene
le, construită din lemn șl 
piatră, are la parter o ma
re cameră destinată labo
ratorului, o cameră pentru 
paznic, două magazii șl o 
terasă în exterior, iar la 
etaj un dormitor și o ca
meră pentru oaspeți. A- 
ceastă casă este dotată cu 
tot inventarul necesar cer
cetărilor științifice multila
terale, precum șl cazării 
unui număr de 15 cercetă
tori. Gurentul electric este 
furnizat de un generator 
propriu. Această construc
ție a fost executată din 
fondurile Academiei Ro
mâne, în anii 1961—1964, 
fiind administrată prin 
Gomisia monumentelor na
turii din București

Nerăbdători, nepoții mei 
mi-au cerut să le explio 
ce fel de cercetări științi
fice se pot realiza în a- 
ceastă rezervație șl care 
este scopul lor... Nicăieri 
în Carpații românești nu 
pot fi întrunite condiții 
mai prielnice de cerceta
re a echilibrului biologic 
natural, decât în această 
zonă alpină, care a fost 
ferită de transformările 
antropice. Aici se pot fa
ce prețioase cercetări pri
vind geologia, glaciologia, 
climatologia, pedologia și 
biologia sau ecologia di
versității lumii viețuitoa
relor. Diferitele biocenoze 
(asociații), care se află 
într-un echilibru ecologic 
natural, statornic, datori
tă neintervenției omului 
transformator, ne dau po
sibilitatea de a întreprin
de studii foarte prețiose 
nu numai în ceea ce pri
vește identificarea com
pletă a întregii bogății de 
plante și animale băștina
șe, ci mai ales determi
narea interdependenței, di
namismului și condițiilor 
de declanșare ți desfășu
rarea diferiților factori bio
logici și ecologici care con
tribuie la dezvoltarea a- 
cestor asociații. Cu aju
torul acestor studii com
plexe se poate contribui 
la progresul științelor na

Ing. TRAIAN IACOB, 
ORAȘTIE

Retezat. Vârful Bucura. Foto ■ T. lacob

turii, la stabilirea cauze
lor micșorării efectivekH 
sau chiar dispariției un<n| 
plante sau animale, la > 
dentificarea condițiilor dș 
formare a unor varietăți 
ecotîpuri, endemisme ș.du 
Pentru fundamentarea unofl 
tehnologii, metode sau pro- 
cedee de refacere șl co*<  
servare a vegetației fores
tiere din etajul s ibalpin, 
sau a altor ecosisteme' estt 
necesară realizarea unot| 
cercetări ecologice, com
plexe, care să completed 
rezultatele cercetărilor exis
tente. Astfel de cercetări 
sunt urmărite comparați»! 
atât în rezervația științifi
că, cât șl în zona de pro
tecție a parcului, undă 
mediul natura] a suferii 
transformări, pentru evi
dențierea diferențelor ș( 
astfel s-ar putea aduce im
portante contribuții la 
zolvarea unor problemei 
complexe și actuale, pri
vind protecția mediului te 
conjurător și conservarea 
cadrului biologic natural 
în etajul subalpln...

Amurg la Gemenele. Soa
rele ne trimite ultimeia 
sclipiri galben-roșiatice îna
inte de a dispărea după pir 
curile Petreanului. Stânci- 
le împodobite cu mușchi 
verzi, jnepeni și scoruși 
din apropierea casei-labo- 
țrator; molizii columnart 
și zâmbrii singuratici, fal
nicii pionieri ai muntelutf 
vârfurile semețe ce stră
pung în zări oglinda rt- 
bastră-alburie a cerului 
senin; luna ce mijește dta 
creasta Bucurii; liniștea 
solemnă însoțită, doar, rid 
murmurul pârâiașului Rovi
ne, toate Ia un loc fac din 
acest colț al naturii săl
batice, originale, o lume 
de basm. De pe terasa ca
sei în care ne aflăm, sort 
bim cu nesaț din potirul 
fericirii. al dragostei pen
tru natură, pentru mama 
noastră de veacuri a plate- 
rilor românești.

(Va urma)

„încuiat' lo- 
centura de 

a ascuns che- 
La întoarcere 
încurcată cu

I 
I
I 
I 1L1E LEAHU

• sâmbăta, io — duminica, 11 mai i9$n

„Coloana Infinitului", ci
neva i-ar fi sugerat lui 
Brâncuși să plaseze ceva 
— o flacără, o pasăre — 
în vârful Coloanei. Ge
nialul Brâncuși a răspuns: 
„Nu-i nevoie'să mai așez 
nimic altceva. Pe Co
loană se sprijină Cerul". 
• Cum se face că exis
tă o Uniune a Scriitori
lor, dar nu există o U- 
niune a Cititorilor ? • 
Un copac plânge în lem
nul biroului meu, altul 
în rama geamului, al
tul în creion, altul în raf
tul bibliotecii... • Strict 
autentic: în zona parcu
lui, un cetățean se opreș-

i

ILA-^IRintI
te, are o ezitare, se cau
tă prin buzunare, scoate 
o monedă, o aruncă în 
aer — precum face arbi
trul în centrul terenu
lui de fotbal —, priveș
te ce-a ieșit și brusc o 
cotește în cu totul altă 
direcție decât îl era dru
mul inițial... • Intre 

proști mediocrul nu e 
fruntaș, ci geniu. • Fran
cezul Jacques Amyot ne» 
învață ca un bunic în
țelept i „Dacă ești sărac, 
nu mai adăuga la sără
cia ta groaza împrumu
turilor și a datoriilor".
• Deseori sunt întrebat 
cum se face că n-am fă

cut și nu fac parte din 
nici un partid. Cum să 
explic interlocutorilor 
mei că eu cotizez cu Via
ța mea la un partid i- 
nefabil, unde interesează 
doar culoarea estetică,... • 
Multă lume consideră 
RUGĂCIUNEA o formulă 
de a te ruga să ți se 
dea ceva. Oamenii cer 
fără să dea nimic, ui
tând că iubirea presu
pune reciprocitate... • Pri
vind construcțiile seme
țe, automobilele arătoase, 
vitrinele strălucitoare — 
în minte îmi vin cuvin
tele adânci ale lui Mir
cea Eliade: „Dintr-un po

por nu rămâne nimic alt
ceva decât cultura". • 
Undeva, in pagini de jur
nal, Eugen Barbu vor
bește despre tulburătoa
rea moarte a Timpului 
la care asistăm incon
știenți. E un masacru 
continuu, plin de sângele 
secundelor, de strigătele 
de disperare a ceea ce 
a devenit trecut, adică, 
ceva mort, înghețat, de
finitiv clasat... • Epitaful 
lui Valery citat în „Jur
nalul" lui Gide: „Aici 
zace Valâry, omorât de 
ceilalți.,.".
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII * i
0 „Dacă Dumnezeu nu există, atunci totul | 

nu este decât cenușă**. >
MIRCEA ELIADE i

ț 
MOZAIC SPIRITUAL }

Ier". ‘
NIGHITA STANESGU ț

• „De multe ori, viața i 
este un roman foileton ■’ 
încheiat stupid șl tipărit ’ 
pe hârtie de ambalaj", ț

BRĂDUȚ COVALIU ț
• „Nefericirea este pro- ț

porțională cu sensibilita- ’ 
tea". ț

ELIE FAURE |
• „Disprețul înseamnă, i 

de atâtea ori, numai .*  
neputința de a prețui". )

NIGOLAE IORGA
• „Unii au parte de 

nenorociri, alții, de ob
sesii. Gare sunt mai de 
plâns?"

Selec)ie de IUE LEAHU

• „Dragostea pe care 
o poți măsura este în
totdeauna foarte săracă11.

SHAKESPEARE 
destăinui ferici*  
om mal puțin 
tine11.

PITAGORA
• „Pentru câinele său 

orice om e Napoleon11.
ALDOUS HUXLEY

• „Legăturile de prle- 
•enie mi s-au părut în
totdeauna 
că se pot rupe fără dez
onoare".

i
• „Nu 

rea unul 
fericit ca

sacre. Nu cred

NAPOLEON
• „Arta, în genere, ține 

direct de inima din ere-
*

*

• Legile pescuitului spor 
-tiv
1. Timpul tău disponi

bil pentru pescuit se va 
micșora pe măsură ce 
se apropie sezonul pescui
tului.

2. Gel mai puțin ex
perimentat pescar prinde 
cel mai mare pește.

Gorolar: Gu cât este 
mai complicat și costisi
tor echipamentul, cu atât 
este mai mare șansa să 
trebuiască să te oprești 
Ja magazinul de pește, 
în drum spre casă.

3. 6u cât undița ta 
este mai încurcată, cu 
atât mai bine le merge

'pescarilor din jurul tău.
• Regulile pentru pro-

fesori, ale lui Romin- | 
ger »
1. Gând un student te |

întreabă a doua oară daca J 
1. ai citit comentariu] a- | 
supra unei cărți, el nu I 
a citit cartea. j

2. Dacă prezența este I 
obligatorie, la un examen î 
planificat vor fi mulți I 
absenți. Dacă prezența ’ 
este opțională, la exa- | 
men, vor apărea, persoane » 
pe care nu Ie .ai mai | 
văzut niciodată înainte.
• Cele trei reguli ale | 

politicii lui Dirk- .
sen |
1. Fii ales.
2. Fii reales. |

. 3. Nu te enerva, fii ‘ 
rezonabil. i

FLORI

ORIZONTAL: 1) Grin de metal udat 
i miresme — Pitoreso culegător autoh- 
n al mirificelor flori de colț; 2) Floarea 
i negre petale din grădina sufletului — 
•ațioasă truditoare colindând din floare-n 
oare; 3) Buchete prevestitoare ale 
ior alte buchete amețitoare —

■ ■

Fel de fel
■ URIAȘUL DIN MO- 

ZAMBIC
Gabriel Estevao Mond- 

lane (43 de ani), cel mai 
înalt om din lume, s. a 
stins recent din viață. El 
a căzut de la balconul ca
sei sale, accidentându-se 
mortal. Dimensiunile lui 
neobișnuite (2,70 metri 
înălțime și o greutate de 
190 kilograme) iau asigu
rat un loo în cartea re
cordurilor. El îșl câștiga 
existența prin aparițiile 
sale la circ, apariții spo
radice în ultima vreme din 
cauza mușchilor de la pi
cioare tot mai slăbiți.

■ ÎNVIATA DIN MORȚI 
LA O SUTA DE ANI
Un fapt cu totul neo

bișnuit a înspăimântat pe 
mulți dintre locuitorii din 
Valle de la Banquita, nor
dul statului Nicaragua. In 
timp ce cortegiul funerar 
o ducea spre cimitir pe 
longeviva satului, de 100 
de ani, Asuncion Guteirres, 
la trei zile după ce medicii 
constataseră moartea sa 
clinică, „răposata" a des
chis ochii, punându-i pe 
fugă pe cel din jur. Acum, 
„reînviata" se află la spi
tal sub supravegherea me
dicală, urmând să se în
toarcă acasă. înmormânta
rea a fost amânată pentru 
o altă moarte...
■ FAMILIE NEOBIȘNUI

TĂ
O chiliancă în vârstă de 

55 de ani, pe numele Leon- 
tina Alvina, a adus pe lume 
51 de copii, ceea ce repre
zintă un record în mate
rie. Dintre copiii Leonti- 
nei, 36 au fost băieți și 15 
fete. Primul copil din a- 
ceastă familie s-a născut 
când mama sa avea doar 
14 ani, după care au îr- 
mat de patru ori tripleți 
și de șapte ori gemeni. 
42 din copiii Eeontinel Al
vina sunt In viață.

Jugul înflorind
Cineva care nu m-a văzut de mult timp 

imediat mi^a spus:
. — „Ai slăbit dar ai un chip luminos 
și îmi pari plină de optimism'1. Da, 
într-adevăr poți să dai câteva kg din 
greutate fără a ține o anumită cură de slă
bire. Și după ce i-am spus obișnuitul meu 
meniu de student sărac, a replicat aproape 
speriată: — „Bine dar nici călugării nu 
mănâncă așa sărăcăcios ca tine!"

Gând în urmă cu trei ani îmi prezen
tam demisia luând decizia de a urma 
încă o facultate la zi, știam că iau pe 
umerii mei un jug care va presupune 
multe renunțări șl privațiuni, care pre
supune efectiv o contabilitate a chel
tuielilor ce acum par a fi explodat din 
cauza prețurilor în continuă creștere. E- 
conomiile pentru a-mi cumpăra câte o 
carte le-am făcut din banii pentru mân. 
care, rezultatele se văd în biblioteca 
mea și... pe hainele ce-mi devin tot mai 
largi. Jugul pe care l-am luat nu trebuie 
doar să-l port dar trebuie să-l fao să 
înflorească acum ca pe mal târziu șă 
poată aduce roade. Sărăcia unui student 
nu este deloc romantică așa cum citeam 
și visam eu înainte de a trăi pe proprie 
piele ce înseamnă a fi student sărac.

Căutându-mi optimismul care se citește 
pe fața mea — după cum îmi spune multă 
lume — încerc să uit greutatea jugului 
șl să mă bucur de mugurii ce par că 
dau în floare. Iar dacă dulceața fructelor 
va fi proporțională cu greutatea jugului 
ce-1 duc azi, înseamnă că a meritat lupta.

INA DELEANU

Toată lumea-i 
genială

Vezi, iubito, — adoralo! — 
Lumea asta se comporta 
Parca e din peșteri — bortă, 
Demnă să-i strigi t apucato! 
Unii umblă în cohortă, 
Alfii cum au apucat-o — 
Ca-ntro carte de Sabato, — 
Insă, azi, ce mai importă?
Dacă tot e libertate — 
Toată lumea-i genială, 
To|i inculfii au dreptate...
Și nu e nici o scofală i 
Astăzi are-ntâietate 
Punga plină-mintea goală.

DUMITRU HURUBA

Raport de activitate
în virtutea unei libertăți pe care ani 

terfelit-o cu un înalt- grad de profesiona
lism, am ajuns să pretindem tot fără să 
dăm nimic. Conformați deplin mărețului 
principiu comunist că „munca 1 a făcut 
pe om" —- „de nimic", au completat re
pede mucaliții, am trecut Ia înfăptuirea 
unui program de viață cât mai lejer. Și, 
dacă în vechime r pația de bază eră 
păstoritul pe dealuri, munți ți câmpii, 
mulți dintre noi am rămas cu microbul 
în_ sânge, bătând și în ziua de azi câmpii. 
Văzut din Patagonia de Mijloc, sau da 
pe partea nevăzută a lunii, fenomenul 
apare amuzant, pe alocuri chiar. umoris
tic, însă- din imediata noastră apropiere, 
din cauza unei încețoșări pri albastre -4- 
culoarea PiBului coborât la nivelul mării 
— el, fenomenul, se vede ca naiba. Dar*  
un anume progres și neciviltzație .se simte 
prin trecerea Ia practicarea bîșnițăritulHi 
la scară națională și:n „corunționismului11

GRADINA LUI 
DUMNEZEU

pe scară mai - restrânsă în punctele e- 
sențiale unde să nu schimbe nimic. Ian 
odată trecuți de era bișnițăritului tim" 
ouriu — mediu — avansat, era corupției 
șl_a intrat în drepturi funcționând în 
condiții legislative și politice ideale. Mai 
ales până Ia instalarea noii puteri când 
a început să crească vertiginos numărul 
de arestați pe cap de locuitor, urmând 
ca, în scurta vreme, cea mai mare parte 
a populației să se afle în penitenciare unde 
se vor organiza cursuri intensive de ca
lificare, reciclare și perfecționare în do
meniul infracționalismului de înaltă 
clasă și eficiență maximă în vitregele 
condiții ale economiei de piață.,,

Gam atât am reușit să realizăm no! în 
materie de existență posbdecembristfl 
într-o deplină libertate de gând și faptă. 
Că altfel unde-ar fi și sora ei, democra
ția? Pe nicăieri.

DUMITRU HURUBA

1

Zicere lăutărească într-un sol 
diez; 4) Element mobil în peisajul 
dobrogean — Potire de petale pentru un 
șlagăr de odinioară (sg.); 5) Petale că
zute din florile de vișin! — Spic înflorit 
din seva aceluiași ogor; 6) Florile fasci
nante ale universului patetic — Pseudo
nim al scriitorului român Ion Vinea; 7) 
Floare din grădină într-o ipostază înari
pată — Marca autohtonă a autoturismu
lui oltean; 8) Goroană de flori lirice cu 
destinatar ilustru — Goloane zvelte cu 
terminații florale; 9) Sorcova cu petale 
multicolore și parfum primăvăratic — 
Buchet unde se ascunde floarea adevă
rului; 10) Șarpe ce se strecoară printre 
ronduri de flori — Consemnată cu pete 
de noroi peste crinii sufletului.

VERTICAL: 1) înveșmântată în albul 
candorilor .'.e crin — Gingaș clopoțel din 
echipajul primăverii; 2) Buchete de flori 
de stil pentru prima glastră a casei — 
Diluare concisă în comenzi apotecare; 3) 
Autorul unor ciocniri violente la masa 
verde — Decorațiuni florale într-un ca
dru natural; 4) Floare vestejită din gră
dina istoriei — Pajiște autohtonă de bo- 
rangic înflorită; 5) Gadru de prezentare a

anemonelor lui Luchian — Voievod al Tran
silvaniei între anii 1201—1214; 6) Gher
ghină înflorită din grădina satului — 
Sfera de atracție a gingașelor... codane;
7) Revenire economică de obicei sub
scrisă — Cotă stabilită la unele cursuri;
8) Protagoniste mercantile în ARIA FLO
RILOR — Floarea din grădină intrată în 
legendă; 9) Primăverile copilăriei care 
aduc, cu timpul, ghiocei la tâmple — Albă 
floare de colț realizată sintetic; 10) Par
ticipant solemn la sărbătoarea florilor 
de lămâiță — Seva primăvăratică a ex
ploziei florale.

VASILE MOLODEȚ
DEZLEGAREA GAREULUI 

„DELIMITĂRI" 
APAR UT ÎN ZIARUL NOSTRU 

DE SAMBATA TRECUTA
1) PREPARATOR; 2) RETIPĂRITĂ; 3) 
ECONOMICOS; 4) FALIT — DUMA; 5) 
APA — EL- — RAR; 6) TA — IMAGINI; 
7) ATATATA — AT; 8) TARA — AZI 
— U; 9) ORARE — JTER; 10) RETIGU- 
LARI.

Soluția problemei din nr. trecut:
1. Dd6 2. Df8 mat
1. ------- Rf7 2. De6 mat

1. -------  Rd8 1. ------- 0.0.0
2. Gf6 mat 2. Db8 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției

Alb: Rf2, Da6. Ne2, Cf3 
Negrii o • e5

T!-î ................. . ............ T ..................... ...yi.Rv-’
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’ PERSOANE JURIDICE
1—15 zile calendaristice 0,5 % pe zi! 

î din valoarea totală de plată înscrisă in factură. | 
• 16—90 zile calendaristice 1 % pe zi ’î din valoarea totală de plată înscrisă în factură. I 
t tn a 91-a zi de la data expirării termenului ■ 
| de plată, postul telefonic se desființează.

Repunerea in funcțiune a unui post tele- i I fonic desființat pentru neplată se face numai J 1*  la cererea justificată a abonatului, cu achitarea | 
integrală a debitului, a majorărilor prevăzute > 

• de tariful Tc. și a TAXEI DE INSTALARE, in- | 
* diferent dacă instalația a fost sau nu demontată. » 
I* 
I*
I*
I
I
I*
I*
I* 
I
I— unelte, scuie, accesorii și 

de soluții de lipit marca „BISON44.i
| minica 9—13.
*

*
I
I•
I

I
»•

I«
I
w

I
I*
I%
I
I

Hunedoara Deva
ANUNȚA

începând cu luna MAI 1997, termenul sca
dent de plată a facturilor telefonice atât pentru 
persoane fizice cât și juridice este data de 25 a 
lunii.

Dacă data de 25 a lunii este „Duminica44, 
termenul scadent va fi data de 24 a lunii.

După această dată se vor percepe majo
rările prevăzute de tariful Tc. aprobat ț 
HG. 45/11. 02. 1997, astfel:

PERSOANE FIZICE

I

1— 6
7—15 

16—90 
adaugă

200 lei
700 lei

zile calendaristice 
zile calendaristice 
zile calendaristice — Din a 16-a 
pentru" fiecare grupă de 5 zile sau !sc

fracțiune de grupă până în a 90-a zi inclusiv I

PERSOANE JURIDICE

SC Traos Ozana Exitn 
SRL Deva

I
*

I
«

Iw
I
I
b

I
I
b

I
b

I

prin depozitele din SANTUHALM, nr. 31A
— Complex Comercial „EUROVENUS44 :
Comercializează la prețuri foarte avanta

joase o gamă diferită de produse :
— gresie și faianță import Italia
— adezivi și chituri
— vopsele lavabile și semilavabile.
— lambriuri și pardoseală din lemn de brad ,
— unelte, scule, accesorii și o gamă largă I

.«• _■ _ 1- ____ _____ ’. . „ - - -» * 
Produsele se găsesc la standurile 3, 4 și 9 | 

zilnic intre orele 9—17; — sâmbăta si du- » 
(5353)I• 
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MINOLTA
— cel mai bun copiator
— cel mai bun service
— ... și NUMAI ACUM cel mal bun PREȚ 

58 % din prețul de listă
Copiator A3/A4 ; zoom 50—200 */«

— 1 sertar, 15 cpm: 13904 plus TVA
— 2 sertare, 18 cpm: 20404 plus TVA

3 ANI GARANȚIE 
cu contract S plus M in limita stocului 

disponibil prin 
MEMORII SERVICE SRL HUNEDOARA 

Tel./Fax : 230703; 718050

MANAGERUL
S.C. „REFRACTARA* 4 S A. BARU

convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
Acționarilor la data de 14 mai 1997, ora 10,a

în sala de ședințe a societății.
. în cazul in care nu se va îndeplini cvorumul i 
I legal adunarea va avea loc pe data de 28 mai .

1997 în același loc și la aceeași oră. ț
Relații suplimentare la tel.: 054—716916, • 

054-544231. |
•»

I
I
«

anul ix • nr. 1882

I 
ț 
ț 
ț

I 
I

Conform O.G. nr. 12/1997 toți agenții eco J 
1 nomici erau obligați să depună până la 30 apri- j 
I lie 1997 bilanțul contabil pe anul 1996, sau de- j 
ț clarație în caz de neactivitate. întrucât sunt a 1 
ț genți care nu au respectat aceste obligații îi | 
i *ugăm  să se prezinte de urgență la DGFPCFS — | 
i Serv, bilanțuri pentru clarificare, în caz contrar | 
J vor fi sancționați potrivit prevederilor art. 1, l 
’ lit. „e“ din O.G. nr. 22/1996 cu amendă de până i 
1 la 25 mii. lei. ,
i------------------------------------------ 1

DIN PARTEA D.G.F.P.C.F.S. 
HUNEDOARA — DEVA PAGINI 

NAȚIONALE
i
( CONSILIER OBIECTIV _ ȘI DE ÎNCREDERE j

I S.C. „SIDERURGICA* 4 S.A. HUNEDOARA

Invită pe cei interesați în ocuparea postu-
lui de CONTABIL ȘEF ÎNTREPRINDERE la 
un
ții, in perioada 12—24 mai a.c.

CONDIȚII;
— absolvenți ai învățământului superior eco

nomic;
— vechime in specialitate de minim 8 ani;
— domiciliul stabil in Hunedoara sau pe o 

rază de 50 km.
Persoanele interesate vor depune Ia Serv. 

Personal o cerere însoțită de un curriculum 
vitae.

Condiții de salarizare avantajoase. 
Informații suplimentare la telefon .* 712716.

interviu, care va avea loc la sediul societă-

Consiliul de administrație 
al Societății Comerciale

Sarmismob S.A. DEVA
CONVOACĂ }

ÎN DESCOPERIREA DE NOI 
OPORTUNITĂȚI ÎN AFACERI 

în toate județele țării este în plină 
fășurare acțiunea de înscriere în ediția 
a catalogului „PAGINI NAȚIONALE11 
mai completă și actuală imagine asupra 
cerilor din România.

Editat în condiții grafice deosebite, difu 
zat in țarq și în întreaga lume, catalogul i 
devenit, de a lungul celor 5 ediții, un indii 
pensabil instrument de lucru pentru toți a 
genții economici, unitățile administrative, in 
stituțiile de învățământ, cultură și sănătate 

El permite alegerea cu ușurință a furni 
zorilor, clienților sau colaboratorilor, care răs 
pund cel mai bine intereselor dumneavoastră 
dar și posibilitatea contractării de către poten 
Halii parteneri de afaceri din țară și străină 
tate.

Solicitați înscrierea în ediția *98  a cata 
logului „PAGINI NAȚIONALE44 prin adresi 
scrisă, fax sau telefonic la sediul nostru 
județean ROMPRES — PAGINI NAȚIONA 
LE din Deva, Hotel Decebal, camera 12, 

1 fon și fax 213500.
Costul înscrierii este în funcție de 

țiul tipografic solicitat, editorii aplicând 
stanțiale reduceri pentru continuitate și 
li tate.

Tariful minim este de 99 000 lei, el in 
cluzând și obținerea unui exemplar dupt 
apariție.

des 
199f 
cee 
afa

tele

adunarea generală extraordinară a acționa- J 
rilor la data de 15. 05. 1997, ora 10, la sediul* 1 
societății, pentru toți acționarii înregistrați în 1 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.) 
04. 1997. j
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE: (

1. Informare pe bază de bilanț asupra re- t 
/uitatelor economico-financiare pe anul 1996. i

2. Modificarea statutului societății. <
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul)

1997. * I
4. Diverse. |
In cazul in care Ia prima convocare nu vor

fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge- 1

1 de 30. 05. 1997, ora 10. ț
) Informații suplimentare la S.C. Sarmismob i

*, fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge- 1 
J ncrală se va reprograma în același loc pe data | 
} de 30. 05. 1997, ora 10. (ț jr_ _____ —__ A»» ___ 1» « v

î S.A. Deva din str. C.A. Rosetti, nr. 8, nr. tel. i 
ț 054-227886. |
t Așteptăm să ne contactați la tel. 054-227901, i j 227886 și fax 054-227948. j

Suntem o
Companie Națională de Distribuție

selectam pentru JucE .Hunedoara

AREA MANAGER
* asociat la afacere *

Capital necesar = capital uman + know-how-ul 
specific al zonei
foarte important este entuziasmul precum șî 
șpiritul de organizare

Alte cerințe: - studii superioare
- vârsta maximă 35 de ani
• experiența intr-un post similar
- carnet de conducere cat. B

5

Dacă considerați că întruniți aceste condiții atunci trimiteți o 
scrisoare de motivație însoțită de un curriculum vitae (cu 
numărul de telefon pentru contact) la C.P. 1071, Oficiul 
Doștal 1, Cluj-Napoca 3400, până cel târziu în 12.05.1997 
Toate scrisorile vor ti tratate confidențial. Cei selectați vor fi 
programați pentru interviu și vor fi anunțați telefonic.

_
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ț 
ț 
ț

ț 
!
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fiae

SERVICII INDISPENSABILE 
PENTRU POPULAȚIE

în toate librăriile din județ se găsește 
spre vânzare, broșura „PAGINI NAȚIONALE

1 PLUS44, care cuprinde, la nivel național p< 
ț județe șl pe fiecare localitate, denumirea, a 
ț dresa și numărul de telefon ale serviciilor in 
i dispensabile populației: notari publici, avo 
f câți, medici pe specialități, farmacii, hoteluri 
<’ restaurante, agenții de voiaj, agenții de trans 
’ port aerian, valori mobiliare.

Costul unui exemplar este de 5 500 Ic!

I 
I
*

I
V

I
I
*

I
*
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LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ
---------------- ■ --------------------------

LA GEOAG1U BAI 
DUMINICA. SE 

DESCHIDE SEZONUL 
ESTIVAL

Duminică, 11 mai a.c„ 
Ia ora 11, tn Stațiunea 
Geoagiu Băi — in fața 
ștrandului — are loc 
serbarea de deschidere a 
sezonului estival Băile 
Geoagiu *97. Momentul 
oficia! de duminică este 
precedat sâmbătă, de la

• „PATRIA" DEVA: 
Asfalt tango (9—12); Cu 
gașca la Casa Albă (13— 
15); • „FLACARA" HU
NEDOARA: Imperiul con
traatacă (9—12); Întoarce
rea lui Jedi (13—15); • 
„PARÂNGUL" PETRO
ȘANI: .«Polițist la San 
Francisco (9—12); -Războ
iul stelelor (13—15); • 
„CULTURAL" LUPENI : 
Romeo și Julieta (9—12); 
Polițist la San Francis
co (13—15); • „ZARAND"

de o sîarâ dl: 
pentru tinere 
va desfășura t 
Duminică, fntr

ora 20, 
tractivă
care se 
ștrand.
orele 10—11 va avea lo
un concert de promenada 
iar după deschiderea c 
ficială — unde vor pai 
tlcipa mai multe oficii 
lități —, va avea loc ui 
spectacol de cântece I 
dansuri populare susținu 
de Ansamblul Casei d 
Cultură din Orăștie (C.P

W-W— W—■ V-m»**»* »•»!

BRAD: Cu gașca la Sa 
șa Albă (9—12); tn căi 
tarea lui Richard (13—13]
• „PATRIA" ORAȘTIE 
Războiul stelelor (9—12 
Imperiul contraatacă (13- 
15); • „LUCEAFĂRUL 
VULCAN: Cursă interni 
lăe <9—12); Un sărut d 
milioane (13—15); • „D/ 
CIA“ HAȚEG: Un si 
rut de milioane (8—11 
101 Dalmațieni (12—15
• „MODERN" HUNI 
DOARA: Răscumpărare 
(9—11); • „MUREȘUL 
Si MERIA: Martorul ii 
comod (9—11); • „RETF 
ZAT" URIGANI: Gol 
na după cadou (8—11
• „LUMINA" ILIA: C 
zi minunatfl (9—11).

-------------- >K»»g.v.»-....^aHK.
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E CUVÂNTUL LIBER

I
I
I

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
I%
I
I
I«

. în baza Legii nr. 55/1995 și a HG 887/ 
* 1995 privind vânzarea contra numerar a ac*  
| țiunilor societăților comerciale cu capital ma*  

joritar de stat care se privatizează, Fondul 
Proprietății de Stat organizează licitație pu*  
blică fără preselecție, pentru vânzarea acțiunilor 
societății comerciale I.U.G. S.A. Peștișul Mare 

Denumirea societății: I.U.G. S.A. 
Adresa: Ioc. Peștișul Mare, nr. 1, jud. 

nedoara.
Obiect de activitate: alte activități de 

vicii prestate in princip. întreprinderi.
Capital social (mii leii: 5 752 375. 
Nr. total de acțiuni: 230 095.
% din capitalul social pus la vânzare: 40. 
Structura acționariatului: FPS: 70%; FPP; | 
30%. ! 
Nr. acțiuni puse în vânzare: 92 038. |
Preț pornire licitație: 25 000. î
Facilități: I

Avans: 20—35%. j
Eșalonarea plății pe durată de maximum * 
X0 ani. I
Dobânda — minimum 10% an. *
Poziție listă: 1736. |
Loc de desfășurare a licitației: FPS Filiala J

I
I*
I«t
I*
I*
I
I
I
<b

lw-
I
I
I
!
) jud. Hunedoara — Deva, str. 1 Decembrie, nr. I j 35.

Hu*

ser

I 
I 
a 

I 
a 

I 
a 

I 
a 

I

CENTRUL DE CONSERVARE ȘI 
VALORIFICARE A TRADIȚIEI ȘI CREAȚIEI 
POPULARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ
în ziua de 26 mai 1997, ora 10,00 la sediul 
instituției din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28 

CONCURS
pentru ocuparea postului de 

CONTABIL ȘEF
Remunerarea se face în conformitate cu 

normele legale în vigoare.
Relații suplimentare cu privire la condi' 

țiile de angajare, bibliografie și desfășurarea 
concursului se află afișate la sediul instituției 
și se pot obține si la telefon sau fax: 054 — 
232709.

( MANAGERUL S.C. MINEXFOR S.A. DEVA
J CONVOACĂ
l ADUNAREA GENERALA EXTRAORDI*  

NARA A ACȚIONARILOR la data de 14. 05.
; 1997, ora 11,00 la sediul societății din Deva, 
* str. Titu Maiorescu, nr. 2, pentru toți acționarii 
J înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul 
i zilei de 21. 04. 1997. în cazul în care nu se va 
i întruni cvorumul necesar, a doua convocare 
( va fi in data de 28. 05. 1997 în același loc și 

' Ia aceeași oră. Informații suplimentare la tel.
054/622310, între orele 7—15.

(
a

I
a

I

I 
a 

I 
% 

I 
a 

I 
a 

I 
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I

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
Scoate la concurs următoarele posturi va-| 

cânte pentru data de 26. 05. 1997. (
« 
!

u 'E° E S
u Denumirea postului Z g Condiții de studii

ex

Ora licitației: 9.
Licitația va avea loc în data de 23 mai

• 1997 Ia sediul și ora amintite mai sus.
| Conform Metodologiei de organizare și
* desfășurare a lie itațiilor pentru vânzarea de 
I acțiuni publicată in Monitorul Oficial al Ro

mâniei partea I, nr. 119 din 7 iunie 1996, dacă 
nu se îndeplinesc concomitent condițiile de la 
art. 9 paragraful 1, se organizează două noi 
runde de licitații. Ia interval de o oră, cu redu*  
cerea prețului la fiecare rundă cu câte 5 la 
sută din prețul de pornire a licitației publi-

I
Ib
I

b _ ____________ __ _________ _______ _______

| cat in listă.
b

| Cei interesați în desfășurarea licitației tre • 
' buie să achite taxa de participare in valoare 
• de 200 000 lei la casieria FPS Filiala jud. Hu • 
> nedoara — Deva, până in data și ora ținerii 
| licitației. Persoanele fizice străine sau persoa • 

nele juridice străine vor achita taxa de parti*  
cipare in valută la cursul zilei.I

I la 
le
Și 
în

Participanții 
j mente care să 

calitatea, precum 
plată al garanției 
la sută din mărimea 
în rate — sau după caz. 3 la sută din valoarea 
totală a acțiunilor solicitate, calculată Ia pre

I 
I 
a 

I 
a 

I 
a 

I
I 
I 
« 

I 
a

I
a

I
I

MEMORII SERVICE & GURNEY SYSTEMS
Dispunând de cea mai solidă bază mate

rială pentru pregătirea cursanților (rețea WIN ■ 
DOWS NT la Casa de Cultură din Dev — vi*  
zitabilă zilnic intre orele 10 și 22) continuă 
seria cursurilor pe calculatoare:

* inițiere in calculatoare
* secretariat informatizat
* operatori PC
* programator ajutor9 altele
Cursurile încep periodic în funcție de nu

mărul de cursanți înscriși și cererile entru 
diferitele specializări. Se acordă diplome CP1 
avizate de Ministerul învățământului și MI" 
CROSOFT.

Informații detaliate: Tel.: 230703, 233259, ț 
718050 sau la sediile firmelor. ț

1L.

Z
1

3. Asistent social

Inspector 
specialitate

1
Relații suplimentare Ia telefon 211350,

S 
arhitect sau inginer 
construcții civile

S 
inginer construcții 
civile

S

Șef serviciu

îmbrăcat cu trening bleu*  
marin; pulover negru;' fâș 
negru; căciulă tip fes cu
loare neagră; adidași Pn» 
ma de culoare albă. »

1. IOV GIPRIANMARI- 
AN, fiul lui Mircea și Ana- 
Mihaela, născut la 12. 08. 
1982 în Deva, jud. Hune
doara, domiciliat în Orăș_ 
tie, strada Pricazului, nr. 
70, ap. 2 Jud. Hunedoara, 
care Ia data de 5. 02. 1997 
a dispărut de la domiciliu.

Semnalmente: 1,60—1,6S 
m; 50 kg; atletic; năr șa
ten; fața ovală; ochi că. 
pruî.

La data dispariției era

2. BODEA MARCELSO 
RIN, fiu] lui Petru și Lu» 
creția-Armina, născut la 
25. 05. 1987, în Călan, jud- 
Hun îdoara, domiciliat ÎH 
Petroșani, str. Funicularu*  
lui, nr. 32, jud. Hunedoar^ 
dispărut de la 
din 5. 04. 1997.

Semnalmente: 
; 30 kg; ochi 
ir blond.
La data dispariției 

îmbrăcat în pantaloni 
catifea cu raiul mare 
culoare neagră; bluză 
trening culoare albastră 
dungi negre; cizmulițe 
cauciuc de culoare albastră! 
căciulită de culoare vcrdft 
închis cu dungi negre. .

Orice informație rugăm 
a f comunicată la I.P, 
Hunedoara Serviciul polii 
ției criminale, telefon 054/ 
211250, interior 227, 22H
sens în care alăturat puw 
blicăm fotografiile acestor 
ra. f. ‘ i

INSPECTORATUL DE
POLITIE AL JUDEȚULUI I 

HUNEDOARA .
I

domicilM

1,20—1,30 
albaștrii

________

eru 
da 
da 
d* 
cu 
da
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licitație vor depune do- 
dovedească identitatea și 
o copie de pe ordinul de 
numerar, reprezentând 10 
avansului — pentru plata

I

i
iI
| țul de pornire a licitației, in contul Fondului
• Proprietății de Stat nr. 4001680900313 pen • 
I tru garanții bancare, deschis la BRD — SMB. 
; Persoanele fizice străine sau juridice străine

vor achita garanția in valută, Ia cursul existent 
la data de 31. 12. 1996, in numerar sau prin 

| scrisoare de
în valută a pachetului de acțiuni adjudecat | 
de persoana 
dică străină

; al ședinței de licitație.
Plățile în valută se fac Ia Bancorex în con

tul FPS nr. 4625000000242300 — 0—6 pentru 
dolari SUA sau nr. 462500000024301 — 0—9 
pentru mărci germane.

Persoanele fizice străine si persoanele ju-
1 ridice străine vor depune, după caz, documen- 
. tele echivalente cu
| de la Anexa 1.1 la Metodologia de organizare
• și d-V

acțiuni, traduse in 
j cate de notariatele

Informații suplimentare se pot obține Ia 
I telefon 01/6597371 — FPS București si la te- 
j lefoane: 054/211089, 214503 — FPS Filiala Hu- 
Lnedoara, între orele 8—16.
| în situația de neadjudecare, licitația se va
• relua în data de 9 iunie 1997.

garanție bancară. Suma de plată

fizică străină sau persoana juri * J 
va fi stabilită în procesul verbal I

cele menționate în NOTA

limba română și autentifi- 
publice.

........ .....................

A ISIfilHBItSI A
t TvDeva

Din 10 mai pe canalul 21 - UIF 
si prin rețelele de televiziune 

prin cablu din Deva ■ Devasat
si Hunedoara ■ Tv Net
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CUVÂNTUL LIBER B
^PVfiLICITATe

VÂNZĂRI —

CUMPĂRĂRI
• SC- Grafoprint Sebeș

vinde ghilotină „Perfecta", 
mașină de tipar înalt. Infor
mații la tel. 038/733041, 
Î43504. (Cs)

• Vând apartament 2 
camere mobilat, în Deva. 
Informații tel, 617517.

(5106)

• Vând tractor U 650, 
ar fabricație 1994, preț 40 
milioane, tel. 065/523524.

(95C7)

• Vând compresor 380
V, video Samsung, Sime- 
rie, 660335. ■ (5104)

• Vând casa tip vilă, 
C»m. Vețel, nr. 35 A, preț

Mao milioane. Informații 
suplimentare la adresa 
de mai sus (5050)

• Vând .apartament două 
.camere, zona Astoria, tel.
627331. (525fi0)

• Vând urgent casă 60 
ari teren poziție deosebită,

4?az. Săulești, nr. 75, tel. 
660125. (5133)

• Vând Tec Cornelius 
£5 capete, 2500 $, motor 
7A.RO Câmpulung, rulotă 
Salonta. Tel. 621215. (5130)

• Vând urgent și con
venabil dozator suc Sie- 
,<nens 3 capete, autodubă 
‘Nissan 1,5 tone, cutie vi
teze Iveco 5 trepte. In
formații Cugir, tel. 058/ 
751039. (5128)

• Vând urgent aparta
ment diată earn ere Deva, 
4k,jdu Id '11284, 2)8145.

(5127)
• Vând .partament cen

tral două camere deco
mandate. Informații tel. 
615122, < urii ora 16.

(5125)

• Vând Seat Ibiza Die
sel șl Dacia 1300 înmatri
culate. Tel. 620617. (5123)

• Vând pavilion apicol
« cuiburi și 10 familii 
aîbinc. Tei. 222318. (5121)

• Vând camion Diesel
<687, 5 tone, negociabil, 
«fel. 230828 (5120)

• Vând garsonieră, str.
«Mărăști, etaj 4, preț avan- 
lajas. Tel. 219259. (5115)

• Vând mașină fabricat
<astc făinoase nouă, import 
•italia, preț 15 000 000 lei, 
^utilaj fabricat sifon cu 
"două picioare pentru îm- 
Jbtitelierc, preț 3 300 000 leî. 
"Cel. 23219G, °11972. (4397)

• Vând Saviem 8 tone. 
Inlormații tei. 232761.
'■ ' (5013)

, • Vând apartament două 
paniere decomandate, etaj 
0, .zonă centrală. Tel. 
CI 1049, intre orele 16—22. 
$ (5014)

. ■ Vând Dacia 1300 stare 
hună de funcționare. Tel. 
4115331 (5041)

• Vând Opel Kadctt i-
reproșabil, 59 0po km . Tel.
225632. (51081

• Vând 1 kg Lexone
(erbicid), 400 000 lei.. Tel.
633295. (5111)

• Cumpăr coarne de
cerb la kg. Tel. 057/
287783. (9573)

• Vând biliard, joc
distractiv, pupitru bar,
grilaje metalice. Tel.
660091. (5140)

• Vând combină sece- 
rătoare păioasc marcă 
germană. D.T. Trestia, nr. 
14, corn. BăițtV (9579)

• Vând mașină de spă
lat Alba Lux 8 cu stor
cător, Tel. 213772. (9577)

• Vând și montez par
brize auto toate tipurile. 
Deva. str. Dragoș Vodă, 
14, Tel. 225075, 225077.

(9576)

• Vând teren intravilan
100Q mp zona ITSAIA. De
va, tel. 219346. (9575)

• Vând centrală termică 
șî boiler gaz Iunkers, bi
cicletă Peugeot, injector 
motorină pentru încălzire 
centrală. Tel. 620748.

(9574)

• Vând casă de vacanță 
cu 2 camere, beci, fântânii, 
grădină eu pomi fructiferi 
în satul. Valea Poenii (fost 
Băgara). Informații Ia a- 
dresaj Deva, Dacia, bl, 9, 
sc. TI, ap. 15

• Vând IRON, stare
bună si piese scliimb. Tel. 
617422. (4318)

• Cooperativa „Dacia"
Orăștie organizează în 
ziua de 23. 05. 1997, ora 
10, licitație pentru vân
zarea autofurgonetă TV, 
FII 14 D, Relații la sediul 
cooperativei, str. N. Băl» 
cescu, nr. 20. Tel. 054/ 
641845. (4320)

• Vând casă nouă, cu
cte; și dependințe, în Ha. 
țcg. Informații tel. 770034, 
după ora 18. (9339)

• Vând Opel Record 
l'KC cnic neînmatricu

lat și computer Nixdorf 
blocat. Tel. 714273. (4235)

• Vând TV Izotermă, 
Diesel, sau scliimb eu

(4238)

• Vând Fitil Regata Die
sel, stare impecabilă. Tel. 
724669, între orele 18—21.

■4239)

• Vând casă tip vilă 
Săliștioara. Informații ta 
tel.: 230587 și 217899.

(5116)

PIERDERI

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Oprișa 
Ovidiu. O declar nulă.

(5237)

• Pierdut autorizație fa
milială pe ruinele Ilanzi 
Stan. Se declară nulă.

(5131)

OFERTE
DE SERVICII

• 30—50 000 lei -zi se
lecționăm 10 persoan„. di

namice pentru vânzări di
recte, inventar, mana
gement. Mașina constituie 
avantaj. Sunați la tel. 
615390. (5148)

• Firmă executăm și 
reparăm instalații sanitare 
plus încălzire, zidărie, zu
grăveli șl faianțat. Tel. 
611713, după ora 16. (5129)

• Efectuăm transport cu
camion acoperit, 7,5 tone, 
2000 lei/km. Achiziționăm 
hârtie, 175 lei /kg. Infor
mații tel. 226149. (5025)
AV.VAW.W.'.W.W

• întreprinzător par
ticular angajez îngrl- 
Ijitor aninaalc. Infor
mații Mintia, nr. 40.

• Angajăm barmani-os-
pătari calificați, salariu 
400 0000 lei, informații tel. 
221113. (5105)

• Societate particulară
de construcții angajează 
urgent faianțarl. Informații 
la tel. 616795, între orele 
7—15. (5038)

• Efectuăm transport
cu Raba 10 tone pe orice 
distanțe. Inchiriem spațiu 
cu acces separat în supra
față de 900 mp. cu mul
tiple întrebuințări. Infor
mații la sediul Brutăriei 
Neamț, str. M. Viteazul, 
nr. 32. Deva. (5116)

• S(3 Prodandezit SRL
Grișcior cariera Valea 
Arsă angajează, după o 
probă de lucru de 3 luni 
de zile, muncitori necalifi
cați sau calificați, în 
vederea calificării în 
meseria de cioplitori de 
piatră. Retribuția în acord 
individual. Relații la tel. 
656417. (5118)

DIV ERSF.

• Creți u Teodor și Cre- 
țiu Maria, ambii cu ulti»

PUBLICITATE ; 
L LIBER"

AGENȚIILE DE i 
„CUVÂNTUL

Pentru a economisi timp și bani 
i teți publica anunțuri de mică și mare pu-1 
5 blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- l 
î țiile publicitare din ț J

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI | 
]din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea [ 
î Tribunalului județean); — la chioșcul din | 
[.CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-l 
Jzinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR-1 
*'TIERUL MICRO 15 (stația de autobuzț

„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (telJ
♦

(tel.l 
1 
i ♦

ma-»

?

piu

I

■ î
ț 716926).
ț

• BRAD, strada Republicii 
]650968), la sediul S.C „MERCUR".
1

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
țgazipul „Palia",
I • HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 j 
Ifîn spațiul secției foto). Telefoane ? 770367.î 
ț 770735; I

'Agențiile ziarului nostru asigură, la ’ 
itaxe rezonabile, publicarea cu maximă} 
î 'promptitudine a tuturor anunțurilor de f 
\ mică și mare publicitate; '* | î• Vând vid'-'opiayer Akai 

digit.il 'Fel. 226291. (5112) * I

mul domiciliu în Deva, str. 
Octavian Goga, nr. 13, sunt 
citați la Tribunalul Hune
doara pentru data de 30 
mai 1997 în dosarul nr 
5115/96 în calitate de in
timați. (5117)

• Se convoacă adunarea 
generală a acționarilor de 
la SG „Legume — fructe" 
SA Brad, la data de 15. 
05. 1997, ora 10, la SGLF 
SA Brad, din strada Ho
rea, nr. 60, pentru toți 
acționarii înregistrați ■ în 
Registrul Acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 31 mar
tie 1997. Dacă la prima 
convocare nu se îndepli
nesc condițiile de validare, 
adunarea se va ține în 
data de 29. 05. 1997, ora 
10. Informații suplimentare 
la tel. 054/651526. (4098)

• SG „Antal Luxor Gom- 
prest" SNG Hunedoara a- 
nunță că a depus la APM 
Deva documentațiile teii, 
nice în vederea obținerii 
autorizațiilor de mediu, 
pentru punctul de colec
tarea hârtiei Hunedoara, 
str. Victoriei, nr. 4; Punct 
de colectare metale Bârcea 
Mică. Informații se obțin 
la APM Deva în termen 
de 30 zile de la publicarea 
anunțului. (5139)

• Managerul societății 
comerciale „Devii" S.A. 
Deva convoacă adunarea 
generală extraordinară a 
acționarilor la data de 20 
mai 1997, ora 10, la se
diul societății pentru toți 
acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor Ia 
sfârșitul zilei de 31. III. 
1997. A doua convocare în 
data de 3. VI. 1997, ora 
10, în același loo, în 
cazul neîntrunirii cvoru
mului Ia prima adunare. 
Informații la tel. 221015.

(4963)

• Managerul general al 
SG — 1UG S.A. Hune-

doara convoacă" Adunarea 
Generală a acționarilor la 
data de 15. 05. 1997, ora 
15,30, în aula Facultății 
de inginerie din Hune- 
doăra, str. Revoluției, nr. 
5. In cazul în care adu
narea nu este statutară, a 
două întrunire va fi la 
data de 30. 05. 1997 în a- 
celași loc și la aceeași oră. 
Relații suplimentare la se
diul societății sau tel. 
054/711287. (5132)

• SQ „Service Electron" 
SRL cu sediul în Hune
doara, str. Gheorghe Ba- 
rițiu, nr. 4, anunță că a 
depus documentație pentru 
obținerea Autorizației din 
punct de vedere al pro
tecției mediului, pentru 
barul situat în str. Liber
tății, nr. 20. Sesizări și 
reclamații la APM Deva 
în termen de 30 zile.

(5126)

• Domnul Fonta Mihai 
Aurel a fost autorizat 
<12593/96) pentru activitate 
de comerț ambulant. (5110)

• SG Park Turbo Serv
SRL Hunedoara anunță că 
a depus la APM Deva do
cumentația pentru obține
rea autorizației de mediu 
pentru vulcanizare în bdul 
Dacia, 26. Informații se 
obțin la APM D.eva, în 
termen de 15 zile de Ia 
publicare. (4236)

• Gooperativa „Dacia" 
Orăștie organizează în ziua 
de 22. 05. 1997, ora 10, li
citație pentru închirierea 
de spații conform hotă
rârii UGECOM nr. 2/93. 
Relații tel. 054/641845.

(4319)
• Aduc mașini străine 

la comandă. Tel. 611679.
(5147)

• Un cadou pentru cei
dragi. Alegeți Oriflame. 
Tel. 232268. (5124)

SCHIMBURI
LOCUIT IȚE

• Schimb apartament 
două camere central cu 
apartament trei camera 
central. Tel. 222318. (5121)

1 „Cuvântul liber” este cotidianul cel mai
! apropiat de dumneavoastră. .
I Abonamentul rămâne în continuare calea 
|cea mai avantajoasă de procurare .< ziarului, j 

| COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZI A- | 
IRUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 000 J

DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

I Avantajul abonamentull' este evident, | 
dc 11 exemplare primite gratuit pe lună. | 

Ifață dc cumpărarea cu bucata. •

I NU UITATI: REÎNNC’Tl VA ABONA | 
J MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar | 
I dacă nu aveți abonament, solicitați facto- j 
jrilor poștali sa vă facâ. |
j FOARTE IMPORTANT I Abonamentele I 

Iso îae Ia ghișeele oficiilor poștale din județ șil 
la factorii poștali — numai cu bani în nume*  .

I rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira* I 
■ mont. Relații la telefon 21 30 07, |
I RĂMÂNEȚI CU NOI I j
■ I

MM MM Ml MM MM MM •

I

MATRIMONIALE

• Bărbat, 42 ani, necă
sătorit, morar, caut pen
tru căsătorie fată de 
vârstă’ apropiată. Duminica 
în satul Dobârca, nr. 379, 
corn. Miercurea, jud. Si
biu. (5107)

COMEMORĂRI

• Un gând pios și multe 
flori pentru draga noastră 

OTTILIA PATKO 
la împlinirea a șase luni 
de când ne-a părăsit. Toate 
prietenele, vecinele, și cu*  
noscuții vor păstra mereu 
amintirea chipului ei a- 
mabil, zâmbitor și luminos.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace!

Cecilia, Medl, Jenl si 
Tatiana (99578)

• Un pios omagiu 
astăzi 10 mai la îm
plinirea unui an de 
la trecerea in eterni-
tate a celui care a fost 

Ing. AUGUSTIN 
BUSUIOC 

îi vom păstra 
amintirea, 
sa Prod 
Deva,

vie 
Colectivul 
Gonstruct 

(5048)

DECESE

• Nepoții Mariș Petru, 
Daniela șl Radu anunță 
cu durere încetarea din 
viață a doamnei preoțesc

DOINA PETRESCU
în vârstă de 77 ani. în
mormântarea azi, ora 14,00 
d.in str. Crisan, nr. 25, 
Deva. ' (9580)

• Regretăm nespus tre
cerea prematură în eter
nitate a bunului om care 
a fost

Col. (r) CONSTANTIN 
ENEA 

și suntem alături de fa 
milia îndurerată. Fam. 
Blăjan. (9584)

• Un ultim omagiu din 
partea vecinilor celui care 
a fost

Col (r) CONSTANTIN 
ENEA

(9585)

•J.
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