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VREMURI GRELE
„(SaritasuT* Iui loan 

Stoica și „pomana" SAFI 
a lui George Danielescu 
au sărăcit sute de mii de 
oameni. Alți 400 000 de 
români și-au vărsat ago
niseala de o viață pe apa 
sâmbetei care a „curățat" 
băncile Dacia Felix și 
Credit Bank. Foarte mulți 
alți cetățeni ai României 
își așteaptă CEG-ul în alb 
al sărăciei, .îndată ce gu
vernul Ciorbea va declan
șa în fapt concret proce
sul dur al privatizării. Deo
camdată, guvernul le-a 
arătat oamenilor doar pi-

și-au deschis pungile spre 
România. Bine ar fi să fie 
așa I

Numai că privatizarea 
masivă preconizată de gu
vern încă nu și-a dat dru
mul. Ca urmare, sindica
tele sunt liniștite. Dar 
stau la pândă. „Metalro- 
mul" călăneanului Aurel 
.Radi a declanșat deja va
lul protestelor, iar CNSRL 
— Frăția și-a anunțat, prin 
vocea președintelui său, 
Pavel Todoran, intrarea 
în scena demonstrațiilor 
chiar în zilele următoare. 
Muncitorimea își vede a-

PE FAZĂ SCURTĂ

Directorul general al ICSH Hunedoara! 
Emil Hațegan ,este învinuit de delapidare

După cum am mai in
format, directorul general 
al' SC ICSH Hunedoara, 
Vasile Emil Hategun, maiș
trii Ioan Stănescu și Ilie 
Pitic, angajați ai ICSH 
Hunedoara, ți Elena Elî- 
sabeta Alimpescu, lucră
tor comercial la SG Rovi- 
trans SRL Hunedoara, au 
fost reținuți 24 de ore de 
Poliția municipiului Hune
doara, în 00.05.1997. O zi 
mal târziu, Parchetul de 
Pe lângă Judecătoria Hu
nedoara a emis mandat 
de arestare preventivă, pe 
o durată de 5 zile, pentru 
Emil Hațegan ți loan Stă
nescu, învinuiți de dela
pidare. Ilie Pitic este în
vinuit de complicitate Ia 
delapidare, iar Elena Eli- 
sabeta Alimpescu, de fals 
intelectual.

CRONOLOGIA 
EVENIMENTELOR

Vineri. 25 aprilie, Poli

S.C. SIMAKO SRL DEVA

0 firmă care se impune
— Știm die director ge

neral că în prima decadă 
a lunii mal a.c., la Com- 
plexul Expozițional din 
Piața Presei Libere — Bu
curești, a avut loc cea 
de-a patra ediție a Con
struct Expo ’97, la care a 
participat și firma dv. 
Vă rog să faceți o succin
tă apreciere asupra pre
zenței la această impor
tantă manifestare.

—• Gum era de aștep
tat, expoziția internaționa
lă specializată pe materia
le de construcții și tehno

LA SFÂRȘIT DE SÂPTAMANAr 
E
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ZILELE 
SIGISMUND 

TODUȚA

Sâmbătă și duminică, 
la Deva și Simcrla, se va 
desfășura o serie de ma
nifestări culturale sub 
genericul „Zilele Sigis
mund Toduță" (prilejuite 
de comemorarea zilei de 
naștere a compozitorului), 
organizate de Inspectora
tele Școlar și de Gultu- 
râ ale județului, de Fun
dația „Sigismund Toduță" 
Sluj-Napoca și de Liceul 
de Artă din Deva.

Manifestările vor de
buta sâmbătă, la ora 10, 
în sala festivă a Prefec
turii, cu un simpozion 

ția municipiului Hunedoa
ra a descoperit un trans
port ilegal de confecții 
metalice și laminate, în 
valoare de 25,3 milioane 
de lei. Materialele prove
neau de la ICSII Hune
doara și trebuiau transpor
tate la o firmă privată din 
orașul Sebeș, județul Al
ba. Transportul urma să 
fie efectuat cu un cami
on al SG Rovitrans SRL 
Hunedoara. Materialele a- 
veau drept acte de înso
țire un aviz de expediție, 
fără serie și fără număr, 
purtând la expeditor (fur
nizor) ștampila SG Rovi
trans SRL și având în
scris ca beneficiar SG Se
beș Mobil SRL (în reali
tate este vorba de firma 
româno-germană Siva Mob 
SRL Sebeș). Avizul era 
întocmit de Elisabeta A- 
limpescu, lucrător comer
cial Ia Rovitrans, țj a fost

logii în construcții, Ia ca
re au'luat parte mal mult 
de 400 de firme, acestea

Discuție cu dl ing. 
EMIL SZITAR, 

director general al S.C. 
Sintako SRL Deva

având o bună tradiție și 
fiind consacrate deja în 
plan mondial, s-a bucurat 
de o deplină reușită, mai 
ales prin modul de orga
nizare și prin nivelul teh

de muzicologie. La ora 
12, Ia Liceul de Artă se 
va desfășura un concert 
susținut de corul liceu
lui, iar 3e la 13,30 — ce
remonia de atribuire a 
numelui „Sigismund To
duță" Liceului de Artă, 
între orele 15,30 și 17 va 
avea loo un pelerinaj la 
casa natală și mormân
tul maestrului Toduță 
din Simeria. Ziua se va 
încheia cu concertul sim
fonic al orchestrei de ca
meră a Filarmonicii 
„Transilvania" din Sluj- 
Napoca, susținut) la 8a« 
sa de cultură din Deva, 
de la ora 18,30.

Duminică, începând cu
aceeași oră, Ia sala fes- (Continuare în pag. a 8-a)

MARE DERBY 
FOTBALISTIC 

LA DEVA
Sperăm că duminică, 

18 mai, de Ia ora 11, sta
dionul Setate din Deva 
să fie arhiplin ! Are Ioo 
derbyul returului din se
ria a treia, a Diviziei B, 
dintre VEGA DEVA (lo
cul 2) — DROBETA TP 
SEVERIN (locul 1). Sine 
câștigă are mari șanse 
de promovare în Divi
zia A. fta Sertej, Mine
rul — Petrolul Videle. 
(S.te?.),

prezentat de șoferul ca
mionului pentru justifica
rea mărfii.

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara a 
fost sesizat de transportul 
ilegal, luni, 5 mai. Poliția 
a efectuat actele premer
gătoare urmăririi penale, 
până în 6 mai, când cei 
trei angajați ai ICSH și 
Elisabeta Alimpescu au 
fost reținuți pentru 24 de 
ore. O zi mai târziu, Po
liția Hunedoara a solici
tat Parchetului punerea 
în mișcare a acțiunii pe
nale și arestarea preven
tivă a celor implicați. Pe 
baza probelor, Parchetul 
Hunedoara a emis man
dat de arestare preventivă 
pe timp de 5 zile, în pe
rioada 7—12 mai, pentru 
Emil Hațegan și loan Stă
nescu.

DOVEZI LA DOSAR
Din cercetări a rezultat 

f

nic și tehnologic foarte ri
dicat. Firma noastră a 
fost prezentă cu stand 
propriu la fiecare din ce
le patru ediții ale acestei 
manifestări, organizate pâ
nă acum, de altfel putând să 
amintesc în context că ne 
situăm printre membrii ei 
fondatori. De menționat 
că de fiecare dată ne-am

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB 

[Continuare în pai,, a 2-a]

tivă a Prefecturii va a- 
vea loc un recital extra
ordinar de muzică 
poezie
Mureșan, Tatiana 
reșan, Maria Ploae. Iosif 
Sava).

ș’
(cu Alexandru 

Mu- 

că pentru transport nu e- 
xistau nici un fel de for
me legale și că a fost e- 
fectuat din dispoziția ex
presă a directorului gene
ral al ICSH, cu știința ce
lor doi maiștri de la Șan
tierul nr. 2 Montaj ICSH. 
Pentru materiale nu exis
tă nici un fel de coman
dă de ia beneficiar, iar 
Șantierul nr. 2 nu a în
tocmit nici un act legal 
de însoțire a mărfii. Con
fecțiile metalice și lami
natele erau scoase din ma
gazie pe baza unor bonuri 
de consum și destinate 
unor lucrări pentru „Si
derurgica" Hunedoara. în
tre timp, aceste lucrări au 
fost sistate și, în mod nor
mal, materialele ar fi tre
buit restituite la magazia

SORIN BLADA

(Continuare în pag o 2-at[Continuare in pag. a 2-a)

Două motoare de vapor, căzute dintr-un TIR turcesc, au distrus un camion și au 
luat viața șoferului român.

Doua accidente..., 3 mor ți și un rânit grav 
în numai câteva zile

Primăvara șia intrat 
pe deplin în drepturi.

Atât în localități cât 
și în perimetrul acestora, 

traficul rutier înregistrează 
o curbă ascendentă.

în aceste condiții, cei 
de la volanul autovehi
culelor trebuie să ma
nifeste mai mult ca ori
când prudența maximă.

Aceasta nu de teama 
aparatului radar, ci con- 
știențl că viteza excesivă 

nu aduce decât neplăceri.
Nu este bine să încer

căm ce poate un rpotor, 
să-i încercăm caii putere. 
Aceasta în cele mai multe 
cazuri se soldează cu 

sica, adică listele unități
lor economice scoase la 
privatizare în... primul val. 
Muncitorii au ieșit în stra 
dă, au protestat vehement. 
Guvernul a făcut pasul 
înapoi. însă timp și loc 
de întoarcere în trecut nu 
există. Reforma^ trebuie să 
meargă înainte?

Și va merge, spun cu 
convingere guvernanții. 
L-am auzit de multe ori 
pe ministrul comerțului și 
industriei, Călin Popescu 
Tăriceanu, afirmând insol
vabilitatea unor mari uni
tăți economice și iminentul 
lor apus. N-a spus însă 
niciodată și ce se va în
tâmpla cu ele, ce strate
gie de reformă are guver
nul. La rândul său, scurt și 
concis, cum îl știm, și foarte 
sigur de sine, dl Mircea Ciu- 
mara, ministrul finanțelor, 
răspundea recent întrebă
rii unei ziariste că guver
nul și-a îndeplinit până 
acum toatc angajamen
tele și că, din punct de 
vedere financiar, totul es
te clar și realizabil până 
în anul 2000. Mai ales că 
organismele internaționale 

accidente rutiere.
Gu puțin timp in ur

mă pe DN CG în locali
tatea Bretea Română, O- 
LAIIUȚ MIRCEA, în 
vârstă de 43 ani, din 
Arad, „pilota" autoturis
mul BMW cu numărul 
de înmatriculare AR-01- 
EHS. Nu însă oricum, ci 
cu pedala de accelerație 
mult apăsată. Drumul 

fiind umed în urma unei 
ploi căzute cu puțin timp 
înainte, a făcut ca întro 
curbă ccl de la volan să 
piardă controlul mașinii, 
să părăsească partea ca
rosabilă și să intre 
într-un copac unde a 

menințate locurile dc mun
că, iar cu bruma ajutoru
lui de șomaj promis nu 
prea poate supraviețui. A- 
junși la disperare, oame
nii cer de lucru, acuză 
aiorupția și incompetența 
managerială.

Și au dreptate. Așa cum 
reclamau zilele trecute în 
fața Prefecturii județului 
Hunedoara și protestatarii 
de la „Rcmpcs" Deva : 
dezinteresul conducerii u- 
nității pentru reorganiza
rea producției, pentru dez
voltarea unor activități 
solicitate de piață, pentru 
achiziționarea de comenzi 
a condus la reducerea per
sonalului, la imposibilita
tea plății salariilor, la mă
suri care vor greva încă 
și mai mult stabilitatea 
unității. Este doar un e- 
xemplu

Asemenea situații sunt 
și Ia „Sidermet" Călan, 
într-un oraș monoindus- 
trial, în care starea mai 
mult decât precară a pro-

DUMITRU GHEONEA

rămas „agățat'.
în urma impactului a- 

cesta a decedat și alături 
de el a decedat și pasa

gerul din autoturism, Ma- 
riș Dorin, de 22 ani.

A treia persoană tot 
pasager în autoturism, 
căreia îi va rămâne mult 
timp în imagine „casca- 
doria", a suferit doar le

ziuni corporale.
Tot viteza de deplasare 

la care s-a adăugat nea

lt. col. MIRCEA NEGRU. 
Inspectoratul de Poliție al 

județului Hunedoara

(Continuare în pag a 2-a)
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irăduit să ne situăm la 
nivel competitiv în cadrul 
cestei prestigioase expo- 

riții, oferta noastră con
stituind o largă deschide- 
e spre colaborare și afa- 
•eri profitabile cu diverși 
icneficiari. Aș mai face 
.ncă o remarcă, amintind 
ă, după cum apreciau 
. iccialiștii în materie de 
•onstrucții, s-a impus de 
la an la an prezența fir
melor cu capital privat. A- 
cest lucru este specific și 
județului nostru.

— Cum a fost apreciat 
standul firmei dvs ?

Douâ accdente...,3 i 
imorți și un renii grav! 
i în numai câteva zile 1
î (Urmare din pag 1)

j sigurarea mărfurilor
* transportate și consumul
* de alcool de către șofe

rul unui TIR din Tur-
’ cia, a făcut ca un om 
I nevinovat ■ să-și „pără

sească" pentru totdeau- 
| na familia.

Pe DN 7, în localitatea 
| Ilia, IOVANESCU GH„ 
. în vârstă de 61 ani, din 
< Hunedoara, a fost strivit 
’ de cabina autocamionului 
Ipe care îl conducea. In 

fața mașinii sale, într-o 
curbă, Ia mică distanță, 

| au căzut din caroseria

VREMURI
(Urmare din pag. 1)

ducției combinatului 
neonorarea 
lor foștilor 
guva.-nanți, de redresare 
prin investiții a metalur
giei de aici, veche de 125 
de ani, dau acum frisoa
ne și nesiguranță la mii 
de locuitori ai orașului de 
pe Strei. Față de aseme
nea probleme, extrem de 
grave, guvernul Ciorbea 
nu poate sta pasiv. Și nici 
față de imensele greutăți 
și neajunsuri pe care noua 
conducere a „Siderurgicii” 
Hunedoara Ie-a moștenit 
de la fosta administrație 
a combinatului și cărora 
tinerii manageri le găsesc 
anevoie rezolvare.

Dacă în 
Hunedoara 
potențialul 
talurgic 
azi i ‘ 
mari 
forma 
aceste 
mare, 
și protecția socială a for
ței de muncă — fapt fă
cut public de curând de 
însuși premierul Victor 
Ciorbea. într-o discuție cu 
reprezentanți ai unor or
ganisme internaționale, pre
mierul sublinia soarta ex

Și 
angajamente- 
și actualilor

i trecut județul 
i se mândrea cu 
său minier, me- 
și energetic, 

are cele mai
re

el
probleme cu

■. și restructurarea în 
domenii și, ca ur- 
cu disponibilizarea

— Fără să par lipsit de 
modestie, juriul expoziți
ei, care a fost format din 
profesioniști din partea 
Romexpo, Melepat și Uniu
nii Arhitecților, a acordat, 
pentru S.C. Simako, Di
ploma de onoare și meda
lia de argint.

— Medalia de aur cui 
i-a revenit ?

— O asemenea medalie 
nu a fost acordată de că
tre juriu.

— Aveți ceva noutăți în 
activitatea firmei ?

— Ne-am extins preocu
pările, devenind unici distri
buitori ai RIGIPS pentru ju
dețul Hunedoara, între o-

TIR-ului două motoare e- • 
lectrice cu care autoca- J 
mionul a intrat în impact. I

Vinovat de producerea • 
accidentului șoferul MUS- | 
TAFA TUNCAY a fost . 
arestat, urmând să supor- I 
te consecințele nerespec- . 
tării legii. |

Dacă adăugăm că pâ- J 
nă în prezent cauza cea > 
mai frecventă a produ- I 
cerii accidentelor grave J 
de circulație de la înce- | 
putui anului este exce- » 
sul de viteză, o facem | 
cu gândul de a-i aten- . 
ționa pe cei care sufe- I 
ră de această „boală". J

trem de grea a Văii Jiu
lui, anunțând că se între
văd unele măsuri de trans
fer a forței de muncă din 
mineritul ineficient în tu
rism. Proces lung și di
ficil.

Insă județul Hunedoa
ra este plin de minerit, de 
metalurgie și construcții 
de mașini, care au ajuns 
azi într-un punct extrem 
de critic. Nu are rost să 
mai acuzăm acum moște
nirea grea a predecesori
lor, să-i culpabilizăm pe 
foștii conducători ai uni
tăților, deși, pentru fap
tele lor, dacă-s grave, fie
care trebuie să dea soco
teală. Important și nece
sar este ca guvernanții să 
caute, să găsească și să 
aplice măsuri de rezolva
re a problemelor, să dea 
oamenilor speranță, să le 
asigure existența. Iar ei, 
oamenii, muncitorii, foar
te mulți dintre ei, ca
re ieri se făceau că 
muncesc, iar statul se 

• făcea că-i plătește, să în
țeleagă că au vrut să vi
nă și au venit alte vre
muri, când existența nu 
se asigură decât prin mun
că efectivă, concretă, cin
stită, de calitate. Cei ca
re procedează altfel, cum 
se vede, suportă consecin
țele.

impune
biectivele înscrise reali
zând și amenajări interioa
re la cheie.

— Unde ați avut lucrări 
și unde lucrați acum ?

— Ne-am desfășurat ac
tivitatea în toată țara, dar 
în special în capitală și 
în zonă, unde am contri
buit, în ultima vreme, la 
realizarea unor importan
te și impunătoare obiec
tive, cum ar fi: magazinul 
de cosmetice Ultralux al 
firmei americane Estee 
Lauder, sediul Knorr (în 
faza de terminare), o sta
ție de benzină Agip la 
Otopeni și altele, iar a- 
cum lucrăm la Complexul 
hotelier Ana, din Poiana 
Brașov. Ca o concluzie la 
cele menționate, este de 
relevat faptul că există 
perspective încurajatoare 
în domeniul construcțiilor, 
aceasta și ca urmare a 
posibilităților lărgite de 
finanțare a investițiilor, 
precum și orientărilor pro- 
iectanților și beneficiari
lor spre promovarea no
ilor tehnologii performan
te.

SÂMBĂTĂ, 17 MAI

C TVR 1 )

l TVR 2 ]

i 7.00 Bună dimineața... 
< de la lași; 8,30 Pas cu 
’ pas; 9,20 Nu e școală ca 
j a noastră! (s); 10,10 In- 
( lâlnire cu muzica; 11,10 
■ Pe muchie de cuțit; 11,50 
’ Video-Discoteca '97; 12,05 
\ Planeta Cinema; 12 50 Se- 
l rial de călătorii; 14,00 
’ Știri; 14,20 Tranzit TV 134; 
1 19,05 Teleenciclopedia;
' 20,00 Jurnal; 21,00 Savan-
!nah (s); 21,50 Rendez-vous 

la Majestic; 23 00 Știri; 
23,05 Perla Coroanei (s);

’ 24,00 Săptămâna sportivă;
\ 0,15 Detectivul din Los
i Angeles (s); 1,05 Varie-
’ tați internaționale; 1,55 
' Fotbal; Oțelul Galați — 

Gloria Bistrița.

ț

\ 7,00 întâlnirea de sâm-
. bătă. Program al Studiou-
' lui TVR Cluj-N.; 12 00 TVR
' Timișoara; 13,30 Tempus;
i 14,00 Ritmuri muzicale;

14,30 Dr. Quinn (r); 15,30
' O altă putere; 16,20 Se-
’ cretele nisipului (s); 17,15
i Itinerare spirituale; 17 40 
! Serata muzicală TV; 20,30

Vă place opera?; 21,30 
7 zile — 7 arte; 21,35 Au- 

i tograf pt. prezent; 22,05 
’ TVM Mesager; 22,30 Fru- 
1 moașa și Bestia (sj.

j [PRO - TV)

7,00 D.a; 8,30 Flipper 
. (sl; 9,00 Luke cel norocos 

(sj; 10,00 8 1/2 (f/r); 12,55 
1 Știri; 13,00 Micney Ham- 
l mer — detectiv particular 
i (1-a); 14,30 Motociclism;

Directorul general al ICSH Hunedoara, 
Emil Hațegan, este învinuit de delapidare 

(Urmare din pag. I)

ICSH, fapt -ce nu s-a în
tâmplat.

Inițial, învinuiții au sus
ținut că transportul este 
legal, că există comandă, 
deviz antecalcul și control 
preventiv pentru ca, ul
terior, să se constate că 
aceste afirmații sunt ne
întemeiate. Anchetatorii 
au descoperit că pentru a 
realiza acoperirea legală 
a transportului, directorul 
general al ICSH, Emil Ha
țegan, a întocmit în pe
rioada 25—29.04, premer
gătoare arestării preven
tive, mai multe acte jus
tificative. în 25.04, seara, 
el a solicitat patronului 
firmei din Sebeș să-i în 
amieze o comandă, iar în 
următoarele zile a cerut 
angajaților aflați în sub
ordine să înregistreze co
manda prin falsuri în re
gistrele de la Registratu
ra Direcției Generale și a 
Șantierului nr. 2 ICSH, pe 
datele de 23 șl 24 aprilie 
anterioare transportului. 
Marți, 29 aprilie, s-a în

15.00 Baschet (Cluj); 15,30 
Baschet NBA Action; 16,00 
Slapstick Of Another Kid 
(f. SUA 1982); 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 Mama mea vi
tregă e extraterestră (co- 
SF SUĂ, 1988); 2135 Știri; 
22,00 Crimă cu premedi
tare (s); 23,10 Nemurito
rul (s); 015 MTV; 0,45 
Fanny Hill (f. erotic).

[ANTENA 1)
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (s); 9,50 D.a; 
11,00 Iluzii (s); 12,00 Spio
naj (s); 14,00 Știri; 14 20 
Apocalipsul la oră fixă 
(f./r); 16,25 Viața în trei 
(s); 17,00 Sfântul (s); 19,00 
Știri; 19,05 Nici o clipă 
de plictiseală (s); 19,30
Sirenele (s); 20.30 Obser
vator; 21,00 Un secret te
ribil (dramă SUA '93); 23,40 
Știri; 0,10 Aphrodisia.

(DEVASÂT^

7 00 Dulce ispită (s); 
8,00 Desene; 8,30 Taver
nele lumii (s); 9,00 Când 
inima așteaptă (s); 9,30
Farmacia de gardă (s); 
10,00 Criminalul este prin
tre noi (f); 11,30 Maeștrii 
cascadori (doc.); 12, 0 Bri
gada de șoc (s); 13,00 A- 
merican Yacuza (f); 14,30 
Videotext; 17,00 Sida și 
problema muncii; 18,00 De
sene; 18,30 Scăpat de sub 
control (s); 19,00 La nord 
de paralela 60 (s); 20,00
Independence (f); 22,00 Ma
eștrii cascadori (s); 23,00 
Brigada de șoc (s); 23,30 
Mărturisirea (f); 1,00 Se
rial erotic; 2,00 Videotext. 

tocmit și devizul antecal
cul, deviz ce a fost datat 
25 aprilie. Constatându-se 
că pe parcursul cercetă
rilor prealabile începerii 
urmăririi penale a existat 
vădit tendința de acope
rire și inducere în eroare 
a organelor de cercetare 
și urmărire penală, a fost 
dispusă arestarea preven
tivă, ne timp de 5 zile, a 
lui Emil Hațegan și loan 
Stănescu. După expirarea 
termenului, procurorul a 
apreciat că cercetările pot 
fi continuate cu învinuiții 
în stare de libertate.

CERCETĂRILE 
CONTINUA

Cercetările în cazul pre
zentat sunt în curs de des
fășurare. Potrivit informa
țiilor primite de la Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Hunedoara, acestea 
se vor extinde Și la alte 
fapte săvârșite în anii 1996 
și 1997, urmând ca prin 
mijloace de probă să se 
stabilească existența sau 
inexistența unor fapte pe

DUMINICĂ, 18 MAI

C TVR I )
7,00 Bună dimineața!; 8,00 

Lumină din lumină; 8,45 
Colț Alb (s); 9.15 Arle- 
chino; 10,00 Leonard Bern
stein (s); 11,00 Biserica
satului; 11,10 Atlas; 11,40 
Handbal mase.: Steaua
— F.C. Minaur Baia M.; 
12,20 Viața scitului; 14,00 
Știri; 14,10 Video-Maga- 
zin în doi; 15,15 Fotbal: 
U. Craiova — Steaua; 17,00 
A doua alfabetizare; 17,15' 
Star Trek (s); 18,05 7 zile 
în România; 19,15 Robin- 
go (cs); 20,00 Jurnal; 20,30 
Duminica sportivă; 21,00 
Detectivi de ocazie (f. 
SUA 1991); 22,35 Studio
ul șlagărelor; 23,00 Știri; 
23,05 Gala Regilor; 0,05 
Setea (s).

C TVR 2 )
7 00 5 x 2. Mag. dumi

nical. Program al Studio
ului TVR lași; 13,00 Oa
meni care au fost...; 13,30 
Revista de istorie; 14,00 
la banii și fugi! (f. SUA 
1969); 15,25 Cazuri și ne
cazuri în dragoste; 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 
Repriza a treia; 18.35 Sen
sul tranziției; 19,25 Un se
col de cinema; 20,20 Hy
perion; 21,20 7 zile — 7 
arfe; 21,25 Fotbal din 
Camp. Italiei; 23,20 TVM 
Mesager; 23,50 Astă-seară 
ne distrăm în familie!

Cpro - TV]
7.00 D.a; 8,30 Fiica o- 

ceanului (s); 10,30 Patru
pedul meloman (f); 12,10 
Adevărul gol-goluț (r); 12,55

nale.
Astfel, s-a constatat că 

pentru firma din Sebeș, 
ICSH Hunedoara a mai 
executat un număr de 7 
lucrări, în condiții perfect 
legale. Pe de altă parte, 
din verificările foilor de 
parcurs de la SC Rovitrans 
SRL Hunedoara, a reieșit 
că au fost efectuate 40 de 
transporturi, spre Siva 
Mob Sebeș, fără aviz de 
expediție emis de ICSH. 
Avizele au fost eliberate 
de cărăuș, Rovitrans SRI 
iar transportul a fost plă
tit de Siva Mob. Asupra 
legalității și provenienței 
valorilor materiale, Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Hunedoara urmea
ză să se pronunțe.

Potrivit celor spuse de 
prim-procurorul Tiberiu 
Hărșan și de procurorul 
Nicolae Danciu, de la Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Hunedoara, cerce 
țările vor continua în no
ta de obiectivitate șl le
galitate ce caracterizează 
întreaga activitate a insti
tuției.

Știri; 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de •> 
lită (s); 14,30 Stan și Bran; 
15.00 Lumea filmului; 15,30 
Sport; 17,30 Terra 2 (si;
18.30 Beverly Hills | ;
19.30 Știri; 20,00 Colivia 
(dramă SUA 1984); 22,05 
Știri; 22,10 Fotomodele (s); 
23,00 Știri; 23,15 Proce
sul etapei.

[ANTENA 1]

7,00 Știri/Rev. presei; 
7,10 Sfântul (r); 8,30 Nici 
o clipă de plictiseală (r); 
9,00 Micuța Rosie (s); 10,30 
Un câine cu imaginație (s); 
11,00 Do.; 11,30 Contro
verse istorice; 14,00 Știri; 
14,35 Poliția 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 Observa
tor; 21,00 Seducție (thriller 
SUA 1992); 22,40 Știri
sportive; 22,50 Viață pe
riculoasă (f. Australia '88, 
ep. 2); 23,30 Știrile nopții.

(DEVASAT+)

7,00 Sida și problema 
muncii; 8,00 Desene; 8,30 
Scăpat de sub control (s); 
9,00 La nord de paralela 
60 (s); 10,00 Independence 
(f); 12,00 Maeștrii casca
dori (sj; 13,00 Mărturisirea 
(f); 14,30 Videotex!; 17,00 
Tombik & B.B (s); 18,00 
Desene; 18,30 Darul (doc.); 
19,00 La nord de paralela 
60 (s); 20,00 Mandela (f);
21.30 Maeștrii cascadori 
(s); 22,30 Brigada de șoc 
(sj; 23,00 Crimă ca la car* 
ie (f); 0,30 Serial erotic.
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Aproape renunțasem la 
acest reportaj, pentru că 
nu reușisem să-mi întâi, 
nesc interlocutorul. Ideea 
de a scrie mi-a dat-o 
dna Piri Kufleitner, ve
cina mea de palier, care 
de peste 7 ani se numără 
printre octogenarii Devei. 
Era în dimineața primei 

zile de Paști, când doamna 
Piri m-a chemat să văd, 
de pe balconul garsonie
rei dumneaei, cum niște 
persoane „ne strică zona 
verde cu buldozerul și 
am înțeles că vor tăia 
și pomii ornafnentali. In 
trebați dumneavoastră ce 
se întâmplă". Așa am 
aflat că echipa (de la 
FRE Deva) avea de re
mediat defecțiunea de la 
un cablu subteran, avarie 
care, în noaptea învierii, 
a lăsat o parte din oraș 
în întuneric.

— Ce păcat că n ați 
fost de față! Dacă ați 
fl văzut cum s-au îmbră
țișat. cum și-au strâns 
mâinile, cum au aplaudat 
când au găsit defecțiunea! 
—- îmi spuno, după câteva 
ore. dna Piri. N-au tăiat 
decât un pom. Trebuia. 
Rădăcinile lui apăsau pe 
cablu.

Merg din nou pe bal
conul vecinei mele. In 
groapa săpată adânc, un 
tânăr scotea cu găleata 
apa. ce tocmai se ivise 
din pânza freatică. I-am

să dau de dumnealui. S> 
iată că, duminică, m-am 
aflat față în față cu un 
bărbat înalt, robust, ev 
chip luminos: „Eu sunt 
Surugiul".

—■ Ați fost de serviciu 
la Paști?

— Nu. De serviciu a 
fost dl ing. Kovacs Ro
bert. Dumnealui, cu șe
ful de centru lng. Ion 
Turtureanu au stabilit 
modalitatea de rezolvare 
a acestor avarii, au adu
nat oamenii — atât pen
tru depistarea defecțiunii 
în cablu, cât șl pentru 
repararea Iul.

— Atunci dumneavoas
tră?

— Pe mine m-a sunat 
Nicolae Olteanu, ajutorul 
șefului echipei de repa
rații. Mi-a vorbit despre 
avarie. Când a încheiat 
convorbirea, tni-a zis: 
„Ar fi bine sâ venlți, 
meștere". Asta a tost I 
Cablul acela e prins în 
bucla orașului, alimenteză 
o bună parte a Devei. 
La ieșirea unul cablu 
din funcțiune, scade si
guranța în alimentare a 
consumatorilor. La noi. 
la IRE. nu se poartă; 
..las’ că facem mâine". 
Acționezi operativ.

— îmi vorbiți despre 
oamenii pe care i-am vă
zut și i am admirat când 
au muncit, atunci, la 
Paști? Erau vreo 7—8.
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• Intr-o scrisoare, care
• poartă mai multe semnă- 
5 turi ale unor' crescători
• de animale din municipiul 
> Orăștie, sunt aduse în 
! discuție unele necazuri pe 
; care aceștia le întâmpină 
» cu suprafața repartizată 
! pentru pășunat. între a- 
J ceștia, dl. Nicolae Lu- 
■ chini își exprimă nedu- 
I merirea pentru faptul că, 
} în mod abuziv. Primăria 
» Municipiului Orăștie, în 
; speță comisia locală pen- 
J tru aplicarea Legii 
i 1991, le-a diminuat, 
î câteva etape, după 1990. 
! cu circa 30 de ha supra- 
[ fața unde pâșunau ani .
• malele proprietarilor de 
! pe străzile Horea, Popa 
; Șapcă, Petru
• Gheorghe Doja,
! Progresului. T. Vladimi- 

î! rescu și altele din zonă. , ■ o

18/ 
în

Maior,
9 Maî,

care nu,1 
legal de; 
a proprie- <

în scrisoare, 
du-se despre un 
abuziv, se spune 
renul respectiv a 
tribuit, în mod

vorbi n" 
alt act 
că te., 
fost a- 
dubios

„cĂv (1 b-ute, 
id Mstlți,

urmărit, o vreme, pe oa
menii carc-șl „petreceau", 
sub balconul nostru, pri
ma zi de Paști. Apoi am 
plecat. Mai târziu, dna 
Piri a venit iar: ..O bi
juterie! Dacă ați fi vă
zut cum au lucrați 
bijuterie ! Și-mi spune 
cât profesionalism au 
xecutat manșonul 
cablul cu pricina.

Au muncit întruna, până 
la ora 21,30, la lumina 
unui far. Au acoperit 
groapa, iar a doua zi de 
Paști, dimineața, au re
venit, au nivelat terenul, 
au transportat pomul tă
iat, n-au lăsat o urmă 
de dezordine pe zona 
verde.

După două zile, în co
loanele aceslui ziar, dl. 
ing. Cornel Cazan, direc
tor al FRE Deva, pre
zenta scuze, în numele 
ii’ia’ei pe care o conduce, 
beneficiarilor afectați de 
cele două avarii petre- ori ne aud urechile: „Chiar 
cute în timpul sărbători
lor dc Paști. M-au miș
cat acele scuze. Și tare 
aș 
au 
la 
la 
car o fărâmă din munca 
de 14 ore a acelei echipe, 
sau .măcar bucuria re„ 
vărsată pe chipurile oa
menilor, în clipa desco
peririi defecțiunii!

L-am căutat, zile în șir, 
pe dl Ion Surugiu, mais
tru Ia întrețineri, repa
rații posturi transforma
toare, cabluri subterane, 
cel care îndrumase, în 
acele zile de Paști, echipa 
cu pricina. N-a fost chip

O 
cu 
e- 
la

fi dorit ca cei care 
adus cuvinte jignitoare 
adresa oamenilor de 
FRE să fi văzut mă-

PATRIA 
întoarcerea 
FLACARA 
RA: 16—22

DEVA: 16—22 
lui Jedi; 

HUNEDOA- 
Prieten și

unor cetățeni 
aveau drept 
reconstituire 
tații. în scrisoare se mai î; 
arată că terenul din Dealul 
Beriu a avut totdeauna11 
folosința de izlaz, tar/ 
unii l-au transformat - înji 
teren arabil. Specificând;! 
în scrisoare că există peste, J
200 de taurine, precum ! 
și un număr însemnat de1! 
oi în proprietatea crescă- ■ ] 
torilor din zonă. careji 
acum nu mai au undejl 
pășuna, se face apel la ■ | 
înțelegerea primăriei fațăb 
de soluționarea t

ei iuvu , ■ 

acestei ! ■ 
probleme acute pentru;. 
prezentul șl viitorul zoo-»' 
tehniei, dorința crescăto-!; 
rilor de animale fiind J 
aceea de a fi respectată* 
legea, inclusiv modul și! 
categoriile de folosință aj' 
terenurilor agricole. Spe-<! 
răm că acest mesaj să !; 
fie receptat și interpretat!' 
așa cum trebuie de către;; 
cei în drept să ia deciziile i; 
cuvenite. (N.T.) | •

•î

>

Imperiul contra-1 
ZARAND BRAD:* 
Goana după ca- ț 
20—22 Războiul •

— In echipa lui Ol
teanu — patru. El, împre
ună cu Dorodics Iosif, 
Constantin Popa și Mihai 
Banciu. Ceilalți trei erau 
de la PRAM, cu depis
tarea defecțiunii: dl. ing. 
Robert Kovacs, cu Teo
dor Moraru și Ludovic 
Varda. Sunt oameni for
mați aici, oameni stabili 
în profesie. Intr-o astfel 
de echipă sunt muncitori 
cu cel puțin 10 ani de 
activitate în meserie. Alt
fel nu se poate! La noi 
e un colectiv toarte unit, 
solidar în muncă, în In
tervenții, de la director 
la muncitor. Dacă vreți 
să scrieți despre așa ceva 
vă rog să scrieți. Despre 
răspunderea oamenilor 
noștri, despre profesiona
lism. Avem oameni care 
pun suflet, care nu refuză 
să fie prezenți la lucru 
fie Paști, fie Crăciun, fie 
duminică. Deși de multe

la meci s_au găsit să ne 
ia curentul?!", „lși bat 
joc de noi"!, ba, uneori, 
și înjurături... Noi, însă, 
nu ne putem permite să 
nu intervenim operativ 
în orice defecțiune care 
apare și afectează con.. 
sumatorul. Și facem asta 
cu toată răspunderea, cu 
priceperea șl cu sufletul.

Dl. Surugiu a insistat 
să nu scriu despre dum
nealui. L-am a.cultat. Și, 
Doamne, cât aș fi dorit 
să spun măcar CEVA 
despre demnitatea muncii 
,și conduitei unui OM!

LUCIA LICIU

l 
ț

»

*1 

ț
l

De la începutul acestui 
an, la biroul de stare 
civilă al Consiliului local 
'Petroșani, se înregistra
seră, până în 6 mai, 509 
nașteri, 94 de căsătorii 
și 213 decese. Ultimul so
sit pe lume înregistrat 
în 6 mai se numește Da. 
niel Constantin Măriuța; 
Ultima familie constituită 
până la aceeași dată era 
cea formată din 
Marcu Neag — 
Hurez Lase.

De ce doare 
nea statistică,
căreia, totuși, sporul na
tural de populație este

cuplul
Mărioara

o aseme-
potrivit

po- 1 
de l 

care dispunea respectivul ( 
serviciu, singura realitate ' 
îmbucurătoare în privința 
familiilor nou constituite 
este că în familie există 
măcar un salariu, de re
gulă, la mină. Casă? Cu 
părinții laolaltă. Și mai 
este tristă 
mulți dintre 
din această 
atins vârsta 
ani, ceea ce
moarte năprasnică; acci
dent de muncă, crimă, 
suicid. (I.C.),

pozitiv? Pentru că, 
trivit informațiilor

CINEMA

-pentru că 
cei plecați 
lume n-au 
de 50 de 

înseamnă

dușman; PARÂNG 
TROȘANI: 10—19 
riul contraatacă; 
întoarcerea Iui
CULTURAL LUPENI: 
16—19 Războiul stelelor;

PE-
Impe- 
20—22 
Jedi;

20—22 
atacă;
16—19 
dou; 
stelelor; PATRIA ORAȘ- ? 
TIE: 16—19 întoarcerea • 
lui Jedi; 20—22 Fantoma» 
cu șofer; LUCEAFĂRUL^ 
VULCAN: 
și Julieta;
gonul de 
HAȚEG: 
independenței:
Vremea răzbunării; MO-f 
DERN
16—18 în căutarea
Richard; MUREȘUL Sl-f 
MERIA: 16—18 101 Dai-» 
mațieni; RETEZAT URI » 
CÂNI: 16—18 Martorul • 
incomod; LUMINA ILIA:» 
16—18 Răscumpărarea. »

•

16—19 Romeo »
20—22 Dra-Î 

aur; DACIA • 
15—18 Ziua J

19—21
I

HUNEDOARA:* 
lui Ț

ÎN LUNA APRILIE

0 dată la trei zile a fost semnalat câte un incendiu
Intr-o analiză a situației 

operative privind preveni
rea și stingerea incendiilor 
în cursul lunii aprilie, Gru
pul de pompieri „Iancu de 
Hunedoara" din Deva sem
nalează faptul că au fost 
înregistrate 10 incendii, cu 
trei mai puține decât în 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

Cele mai mari pagube 
s-au produs în urma in
cendiilor ce au avut loo 
pe timp de noapte, pro
porția lor fiind de o trei
me din totalul celor înre
gistrate. Astfel, în curtea 
primăriei Ribița a ars un 
vagon al SC Socot SA Ba
nat, în Sibișel — Beriu 
au fost surprinse de flă
cări o locuință și anexele 
sale, iar la Petroșani un 
transformator al RENEL. 
Potrivit datelor statistice 
de sfârșit de lună, Ia a. 
partamente sau blocuri de 
locuit au avut loo patru 
incendii fla Căminul de 
nefamiliști al SG Chimica 
SA Orăștie, un apartament

din blocul 19, de pc strada 
Aviatorilor din Petroșani, 
liftul din blocul 17 de pe 
strada Trandafirilor și 
subsolul blocului 14 de pe 
bdul Libertății, ambele si
tuate în Hunedoara). în 
localitatea Târnava de 
Criș a mai fost afectată

că un incendiu a fost 
provocat intenționat. Este 
vorba de cazul înregistrat 
în Petroșani, unde Nicolae 
Chelaru a incendiat apar
tamentul soacrei sale, Fio- 
rica Mirea, Fapta este în 
curs de cercetare de către 
organele de poliție, se

• Trei incendii pe timp de noapte
• Ginerele dă foc apartamentului soacrei
• Atcn(ie la trăsnete

o locuință, Iar pe strada 8 
Martie din orașul Petrila 
au ars cinci cotețe pentru 
adăpostirea animalelor.
Dintre cauzele generatoare 

ale incendiilor ce s-au 
produs în luna aprilie, 
Compartimentul de Infor
mare Publică din Grupul 
de pompieri „Iancu de 
Hunedoara" citează: scurt” 
circuitele și improvizațiile 
electrice, afumătoriile im
provizate, resturile de ți
gări aruncate la întâmplare.

De remarcat este faptul

precizează într-un comu
nicat de presă.

în perioada 26—30 a. 
prilie, subunitățile militare 
și unele formații ivile de 
pompieri au intervenit în 
7 situații pentru înlătura
rea urmărilor provocate 
de ploile abundente și to
pirea zăpezilor, în locali- 
tățile Hunedoara, Sântan- 
drei, Deva, Săcămaș, tota- 
lizându-se peste 34 de ore 
de lucru cu tehnica de 
luptă. Acțiuni de mai mică 
amploare au avut loo și

în alte zone aie județului.
Grupul de po.mpieri „Ian

cu de Hunedoara" averti
zează -ă „pent’U luna mai 
se mențin rânzele da in
cendii specifice primăverii: 
■ mijloace Improvizate de 
preparare și încălzire a 
hranei în bucătăriile de 
vară; • focul deschis în 
apropierea vegetației us
cate din pășuni, plantații 
și păduri, îndeosebi în 
zonele montane și ocoalele 
silvice din Valea Jiului;
• instalații electrice cu 
defecțiuni sau improvizații;
• jocul copiilor cu focul".

Pompierii hunedoreni mai 
recomandă instituțiilor și 
agenților economici din 
județ să urmărească și să 
verifice starea instalațiilor 
de protecție împotriva 
trăsnetelor.

SORIN BLADA

Cu sprijinul Compartimentului 
de Informare Publică din 
Grupul de Pompieri „Iancu 

de Hunedoara" — D ra
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O Planeta Neptun oco
lește Soarele în 164 de ani 
și 282 de zile, iar plane
ta Pluton în 248 de ani și 
157 de zile (deoarece se 
află la cea mai mare dis
tanță de Soare).

© Muntele sfânt al Ja
poniei este Fuji-Yama, 
un vulcan activ înalt de 
3776 metri (cea mai ma-

tindere și a 12-a ca mă
rime din Europa.

© Ghețarul de la Scă
rișoara este o peșteră cu 
gheață aflată în inima 
Munților Apuseni, deasu
pra văii Gârda Sacă. Blo
cul de gheață existent a- 
ici reprezintă resturile ți
nui vechi ghețar și are 
18—20 metri grosime. Vo-

Fel de fel

Pași pe Terra

august 1960.

Africii. Mascu-

ca

printre

con
ți 

sir 
con- mai gros strat 

a fost măsurat
lumul de gheață se esti
mează la 45 000 metri cubi.

un ou de struț 
cu circa 30 de

so- 
lo

militarului 
britanic

© Vârful Chomolungma, 
din Munții Himalaya, a 
primit și numele de E- 
verest cu ocazia lucrări
lor topografice în această 
zonn, efectuate începând 
din anul 1823, sub 
ducerfea 
geodezului 
George Everest, care 
ducea serviciul topografic 
al Indiei în vremea aceea.

din Libia, situată într-o 
oază, la 50 km sud de Tri
poli. Temperatura minimă 
absolută (— 89,2 grade 
Celsius) a fost înregistra
tă la Stațiunea rusă ,,Vos- 
tok“ din Antarctica, Ia da
ta de 25

nlexidian,e, Ivuce
.Nu-mi aflu pace, n-am cu ce lupta; 

Mă tem și sper și ard și sunt de gheață; 
Mai sus de cer vreau, zac în țărna grea; 
Nimic nu am și-o lume strâng in brață.

De Amor sunt întemnițat așa;
Juvățul nu-mi slăbește, nici mă-nhață; 
Nici nu-s ucis, nici lanțul nu mi-1 ia;
Nici mort nu vreau să fiu și nici în viață.

© Primii români care 
eu escaladat vârful Mont 
Blanc au fost Gh. Udrea, 
Al. Stănescu și I. Dobrea. 
Evenimentul a avut loc 
în luna august a anului 
1957.

© Cel 
de zăpadă 
în stațiunea de munte „Pa
radise Ranger", din statul 
Washington (nord-vestul 
SUA), la 17 aprilie 1972, 
grosimea lui atingând 
7,47 metri.

Văd fără ochi și fără limbă glăsui; 
Mi-e sete de sfârșit și caut milă; 
Urât îmi sunt și spre iubire năzui.

© Cel mai mare canion 
de pe glob este cel for
mat de fluviul Colorado 
(America de Nord), pe 
cursul mijlociu. Numit și 
Marele Canion, are o lun
gime de 349 km și o lăți
me ce variază între 6 și 
30 km. Adâncimea canio
nului depășește în unele 
locuri 1 500 m.

© Primele hărți mete
orologice au apărut în a- 
nul 1863 și sunt datorate 
navigatorului și meteoro 
logului englez Robert 
Fitzroy (1805—1865), care
le-a publicat într-un tra
tat de specialitate.

M-alin cu dorul meu și râd în plânsu-mi; 
De moarte și de viață mi-este silă.
Prin tine, Doamnă, astfel sunt eu însumi"

FRANCESCO PETRARCA 
Nu-mi aflu pace

re altitudine din Japonia), 
situat în insula Honshu, 
la 90 km de Tokio.

© Temperatura maximă 
absolută (+ 58 grade Cel
sius) a fost înregistrată 
la 13 septembrie 1922, in 
localitatea Al’ Aziziyah,

© Prima comunicare o- 
ficială și științifică de
spre starea timpului, fă
cută in țara noastră, a- 
parține meteorologului 
Ștefan C. Hepites (1851— 
1922), organizatorul rețe
lei de observații meteo
rologice de pe teritoriul 
României.

■ In Suedia la Uppsala 
se găsesc o sută de do
cumente prețioase pentru 
istoria noastră, 
care: scrisori ale lui loan 
Bogdan — pretendentul la 
tronul Moldovei, Tomșa 
și alții ?

■ La „Muzeul Nordic" 
este expusă spada ce se 
zice că l-ar fi aparținut 
domnitorului muntean Con-

stantin Brâncoveanu ?
■ Tot la Uppsala 

păstrează „Liturghierul 
la Iași", tipărit în 1679 
dăruit de spătarul Miles- 
cu învățatului suedez 
Sparvenfeldt, în anul 1685?

Grupaj de 
ILIE LEAIIU

© Cea mai mare pasăre 
din zilele noastre este so
cotită struțul, o pasăre a- 
lergătoare care trăiește în 
savanele din regiunile tro
picale ale 
Iul atinge o înălțime de 
2,75 m, iar 
echivalează 

de găină.

0 Taifunul este un vânt 
extrem de puternic, «u 
caracter de ciclon, înso
țit de furtună sau de ploi 
torențiale. Periclitează na
vigația și produce mari 
pagube materiale așezări-; 
lor omenești de pe țăr
murile pe care bântuie: 
arhipelagul Antilelor, coas
tele Japoniei etc.

Localitatea Hammer
din Norvegia este 

cotită cea mai nordică 
calitate din Europa.

© România, cu o supra
față de 235 500 km pătrați, 
este o țară mijlocie ca în-

© Cel mai mare deșert 
din lume este Sahara, ca
re are o suprafață de cir
ca 7 000 000 kilometri pă
trați și ocupă aproape în 
întregime partea de nord 
a Africii.

w.'.v.

I ama <=■<=3E3

3= Cei „opt mari" de la
Explorând în 1542 țăr

murile Californiei, navi
gatorul spaniol Joan 
Rodriguez Gabrillo va fi 
primul alb ajuns în pro
ximitatea 
fondare a 
ului. în 1769 spaniolii 
instalează 
litară și de misionari e- 
xact in locul unde astăzi 
se află gara marelui o- 
raș.

Primii americani care 
înființează o așezare pe 
actualul loc al „cetății 
filmului" au fost soții 
Wilcox, sosiți din Kan
sas. In 1894, dna Wilcox 
„botează" locul numin- 
du-1 HOLLYWOOD (crân
gul de ilice). Casa ei 
există și astăzi pe Wilcox 
Avenue din Hollywood, 

de suflete, 
Hollywood-ul ajunge în 
1921 la 100 000 locuitori.

„transfera" de 
York între 

industria 
ameri-

Cafea șî...
© Celebrul compozitor 

BACH a scris „Cantata 
cafelei", operetă plină 
de umor, care are ca te
mă tentativele unui ta
tă de a corija prostul o- 
bicei al fetei sale de a 
bea cafea.

© FREDERIG CEL 
MARE cerea, de multe 
ori, să i se prepare ca
feaua cu șampanie, în loc 
de apă.

© Pentru TALLEY
RAND, cafeaua ideală 
trebuia să fie „neagră ca 
diavolul, arzătoare ca ia
dul, pură ca un înger și 
dulce ca amorul".

© BRILLAT-SAVARJN, 
celebrul gastronom frarr- 
cez, „părintele"

celebrități î
nei, a băut într-o seară J. 
o atât de mare cantitate I 
de cafea pentru a rămâ- | 
ne treaz și a lucra, în- f 
cât n-a putut dormi timp <■ 
de 40 de ore. I

I
© HONORS DE BAL- * 

ZAG se culca la orele * 
18,00ț dormea până la 7 
miezul nopții, apoi scria ■' 
timp de 12 ore fără in- * 
trerupere, bând tot tim- f 
pul cafea. »

•
© Filozoful francez •

FONTANELLE, născut | 
in 1657 și care a trăit ‘ 
99 de ani, a replicat cui- * 
va care acuza cafeaua * 
ca fiind o otravă lentă: *
„Fără îndoială așa este, 
căci eu beau de 85 de 

savari- ani și n-am murit încă". I

I © La TV, un domn 
J dolofan povestește -r o- 
j țetit — cât e el de afec- 
J tat de ce se întâmplă în 
Irealitatea imediată și pe 

glob. își reglează vocea 
J pe „afectat". Cică nu mai 
| poate dormi noaptea, se 
J plimbă pe străzi pustii. 
I Dar întreaga-i figură ro- 
» tundă și prosperă îl 
I trădează că nu-i traver- 
' sat de nici o mare între- 
Ibare existențială, că mă- 

nâncă bine, că doarme 
I' cu somn gros și adânc...

© Aflu dintr-un ziar 
I' că după decembrie ’89 

în țara noastră s-au în- 
‘ ființat 4416 noi „Pompe 
I funebre". Se pare că e 
» singurul domeniu în ca- 
| re oferta a întrecut ce- 
» rerea. © Timiditatea e 
E privită ca o infirmita- 
; te. Lumea nu-și poate 
I imagina un timid răz- 
, bind prin viață. Dar,
• 4 4 MM 1 AM* 4 MW 4 «IM 4 A^W

locului de 
Los Angeles-

o tabără mi-

De la 200

GIORAN, care se consi
dera un mare timid, ne-a 
lăsat scris : „Timiditatea, 
sursă inepuizabilă de ne
plăceri în viața practi
că, este cauza directă, 
chiar unică, a oricărei 
bogății interioare". © 
Citesc, tot citesc de-o

Aici se va 
Ia New
1911 și 1913 
cinematografică 
cană și tot aici vor lua
ființă „Big Eight" (Cei 
Opt Mari) — respectiv.

♦ — *— •

UN SECOL

DE CINEMA

„Major Companies (Ma
rile societăți).

Acestea sunt „Colum 
bia". „Metro-Goldwyn- 
Mayer", „Paramount", 
„R.K.O. — Radio",
„Twenth.v Century — 
Fox", „United Artists", 
„Univei sal" și 
Bros" (Brothers), 
vor construi

„Warner 
Ele își 

studiourile

studii despre expansiu
nea Universului. Dar în 
ferestrele zărite de mine 
bănuiesc soți care s-au 
asigurat că nevestele 
dorm, și se uită — cu 
sunetul tăiat — la „fil
me de artă interzise mi
norilor"... © Preceptul

viață, dar n-am întâlnit 
nici o poveste de iubire 
care să înceapă cu: un 
tată iubea o mamă... © 
La ore foarte târzii, du
pă miezul nopții, lei-colo 
clipesc albăstrui câteva 
ferestre prin blocurile 
vecine. E ora când poeții 
visează, savanții scriu

latin „primum vivere, 
deinde philosophari" (a- 
dică „mai întâi să tră
im, apoi să filosofăm") 
a fost înțeles — în ul
timii ani — de români 
în sensul că mai întâi să 
punem mâna pe tot ce 
poate fi apucat, după a- 
ceea vom mai vedea...

HoHywood 
și vastele spații de fil
mare pe terenuri 
ne sau în așezările 
telit" ale 
Angeles, 
astăzi ca 
ver City, 
Glendale.
verly Hills, Santa 
ni ca și Westwood

Despre acest veritabil 
„oraș in oraș", vom vor
bi în viitoarele articolej 
dar nu 
fără a-1 
micianul 
francez 
care în 1937 a scris: „Ca
tolicii au Vaticanul, mu
sulmanii Mecca, femeile 
Parisul. Dar pentru toți 
bărbații și femeile de pe 
toate meridianele exis
tă un oraș fascinant: el 
se numește Hollywood...".

vira- 
„sa- 
Los 

nouă 
Cul- 
City,

orașului 
familiai e
Burbank,
Universal
Brentwood Be- 

Mo-

putem încheia 
cita pe acade- 
și romancierul 
Joseph Kessel,

ADRIAN CRUPENSCHl

I
;■ 
î:

II
S

© Să privim cu condes- | 
ccndență ,,tr stiile gândi- J 
toare" din jur ? Să fim j 
mai toleranți ? Ne sfătu- * 
iește și subtilul umorist * 
Alphonse Allais: „Să fim J 
mai înțelegători cu o- | 
mul. El a fost făcut în I 
vremuri cu mult mai ? 
primitive". © Se spune J 
că biblioteca de la Si- * 
naia a lui Geaușescu era I 
alcătuită numai din cărți « 
legate în piele, biblio- | 
tecă creată de un profe- J 
sor universitar cu pregă- i 
tire de estetician, care I 
selecta cărțile în func- ! 
ție de starea legăturii. I 
Sine vedea biblioteca j 
președintelui, putea sil 
moară convins că „cel 
mal iubit fiu al popo
rului" era șl „cel mai 
citit fiu al poporului”, 
că din Hegel și Voltaire 
nu ieșea...

ILIE LEAIIU
• MW 4 MW < MW 4 MW
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«

[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ] I

i
TOTUȘI E BINE [

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
I 

„Arta și literatura țin numai de suflet, J 
!' sunt expresii ale sensibilității, ale tempera • j 
(mentului special al unui popor. Iar sufletul f 
ț nu se poate nici transmite, nici împrumuta**, f 
« G. TOPĂRCEANU J

I_ _____ ___ __ __ sanatoriu în î
care se vindecă rănile pe care ni le a produs i 

’ ■“ •
O. GOGA î 

0 „Artele țin întru totul pasul cu spiri- î 
tualizarea treptată a neamului omenesc". I

H. HEINE î 
„Emoțiile estetice au darul de ; îndu- I 
alătura inimile omenești". £

Al. VLAHUȚĂ i 
0 „Arta este creație în bucurie. Gând orice I 

muritor va dobândi conștiința unui artist, 1 
fața lumii se va schimba".

DESPRE ARTA
0 „De multe ori, arta e un

viața..

o
ioșa și

1

1
1 i
i

»
I 
r 
♦ 
I ♦
*
I

I. PETROVICI '

T. VIANU
0 „Va veni o vreme când plugarul vâ 

putea fi și un artist, dacă nu spre a se exprima, 
cel puțin spre a simți frumosul".

G. SAND
O „Prin practicarea sau în contactul cu 

arta se creează, încetul cu încetul, o stare de 
dezinteresare sufletească ce poate servi ca 
bază a vieții morale, a cârti esență este lepă
darea egoismului".

MOMENT 
SENTIMENTAL

E ziua ta, frumoasă Coryntină, 
Și dărui ți aș, Doamnă, un cadou, 
Măcar o ramă simplă de tablou 
Din care am vândut celebra Cină.

Aș vrea să ți amintești că te ai ales cu 
Un dar puțin mai neobișnuit,
Căci astăzi totul e îngăduit
De Domnii Ciorbea și Constantinescu.

Aș vrea să ți fie existența roză, 
Să ți bucuri sufletul cu împliniri, 
Să simți că te sufoci de fericiri 
Și nu de virusul „trichineloză**.

Privește: vara stă să vie,
Și toate prețurile au crescut,
Dar tu zâmbește tot ca în trecut — 
Că nu i decât un început de nebunie.

DUMITRU HURUBĂ

Mulți se plâng de pre
țurile prea mari, de 
președintele țării, de gu. 
vern, de societatea în 
care s-au născut, de tim. 
purile în care trăim, de 
timpul probabil... Parcă

CLEPSIDRA
>1
ll

mereu le tună și fulgeră, 
parcă mereu ar fi în 
pragul morții prin ina* 
niție, veșnic nemulțumiți 
nemaigăsind nici un mo
tiv pentru bucurie.

'Nu spun cd ea văd 
totul în roz, dimpotrivă, 
cred că. și eu m-arn năs
cut în zodia nemulțumi, 
ților, dar încerc să văd 
ți părțile pozitive ale 
vieții, încerc să caut 
motive pentru bucurie 
precum un căutător de 
comori.

fn lunile trecute am 
avut consecutiv mai 
multe cunoștințe inter» 
nate în spitalul oncolo. 
gic, in așa fel încât 
timp de aproape 7 săp»

acel ■
am

tărnâri am mers în 
spital zilnic. încet 
învățat că sănătatea costă 
mult ți că o prețuim a- 
bia când am pierdut jo. 
După ce mereu am fost 
nemulțumită de 
trupului meu am 
să mă bucur de 
tea acestui trup 
tic dar puternic 
zistent. Apoi am 
să văd cu alți ochi oa.„ 
menii din jurul 
copacii, animalele, 
zile, casele, totul!

Mă bucur că am 
mâini, două picioare, doi 
ochi, mă bucur că pot 
umbla, vorbi, auzi, că 
pot vedea ți gândi, că 
pot scrie. Am început 
să -mi iubesc semenii alt
fel ca până acum, am 
început să caut ce e., 
pozitiv în evenimentele îl 
vieții. ț

Mă întreb, oare fie» r 
care om ar trebui să 4 
fie cu un pas mai a,.», 
proape de moarte pentru L ' 
a putea spune : „Totuși I, | 
e bine în lume"? I. 1

estetica 
început 
sănăta., 
ineste- 
ți re. 

început

meu, 
stră.

doua

INA DELEANU

I

I•__ __

I —
J (Murphologie politica)
I ■ LEGEA .UI LIEBER

MAN
<1 Toată lumea minte — 
’ dar asta n-are impor- 
Itanță, pentru că nimeni 

nu ascultă.
| ■ LEGEA LUI TRUMAN
• Dacă nui poți con.. 
i vinge, zăpăcește i.

■ PRINCIPIILE POLI- 
j TICE ALE LUI TODD 
I 1. Indiferent ce îți 

spun nu îți spun tot a- 
| devărul.
■ 2. Indiferent despre
I ce vorbesc, vorbesc de- 
’ spre bani.
I ■ LEGEA LUI EVAN 

Dacă îți poți păstra 
| cumpătul când toți cei 

din jurul tău își pierd 
| capul, atunci pur și

simplu nu înțelegi pro- | 
blema.

■ FORMULA LUI I 
GLYMEN PENTRU ! 
SUCCES -
Secretul succesului ’ 

este sinceritatea. Odată î 
ce ai învățat să o si... I 
mulezi, nu mai ai nici * 
un fel de problemă în | 
viață.
B LEGEA LUI WHIST- |

LER
Nu știi niciodată cine I 

are dreptate, dar știi ' 
întotdeauna Cine esla. șe- • 
ful. •
■ LEGILE LUI SPEN- !

CER |
1. Oricine poate lua • 

o hotărâre dacă are in- I 
formații suficiente.

2. Un conducător bun | 
poate lua o hotărâre fără » 
să aibă informații sufi- | 
ciente.

3. Un conducător per- I
fect poate lucra fără ' 
să știe nimic. ■

UM@Q
• Secretara intră fn 

biroul directorului:
— Domnule director, 

cred că sunteți * chemat 
la telefon.

— Ge înseamnă „cred"?
— Știți, când am ridi

cat receptorul, o voce 
de bărbat a strigat: „Tu 
ești, banditule?"

• — Mai multă aten
ție, domnișoară secretară I 
„accelerat" se scrie cu 
doi de „c“!

— Știu, domnule di
rector, dar mașina asta 
nu are decât unul sin
gur...

• — Uite, draga mea, 
aici sunt eu pe când a- 
veam șase luni.

— Vai, tu, ce chel erai!
— Pe naiba, chel! Ții 

tu poza invers...

• — Domnule, spune 
servitoarea, a sosit mama 
doamnei?

— Ei drăcie! Spune..! 
că nu-s acasă.

t i 
!
I

— I-am spus deja. 
Mi-a răspuns că tocmai 1 
de asta a venit. Spera 
să nu vă găsească 
casă.. I

• Un nebun merge le- | 
gănat și trăgând o sfoară I 
după el. La un moment 
dat, întâlnește un poli
țist șl îi spune:

— Nu l-ați văzut cum
va pe omul invizibil?

— Nul
— Nu-i nimici Dar 

dacă. 1 vedeți, spunețl-i 
să nu se neliniștească. 
I-am găsit câinele.

• Secretara către di
rector:

— Am o veste rea șl - 
una bună. Ați fost schim- 1 
bat din funcție. . |

— Și cea bună?
— © să avem un co

pil.

• — Mămico, în Româ
nia sunt canibali?

— Bineînțeles că nul
— Atunci, de ce scrie 

în ziar „Gaut femeie 
pentru gătit"? •

Culese și prelucrate de
ILIE I.EAHU

TRANSPARENȚE

ORIZONTAL: 1) Baza calculului ele
mentar; 2) Model sui_generis de prezen
tare; 3) Prescriu un regim de crudități; 
4) Se îngrijește de... aproape (fem.) —

Forță de respingere; 5) Călător european 
spre Marea Nordului — Tip de cântare 
la petrecere; 6) Cuvânt de atmosferă — 
Protectoarea bobocilor în vremuri de 
restriște — întoarcere din mers!; 7) Sim
bol al ispășirii nedrepte (pi.) — Etaj 
dintr un depozit; 8) Gonsecința unei 
destrămări — Uvertură Ia o veche suită 
— Țelul ascensiunilor cotidiene; 9) A- 
cordă numai note bune (pl.); 10) Desfiin. 
țâre totală luată ca atare.

VERTICAL: 1) Timp de coacere a 
viilor; 2) Microgenerator de vapori; 3) 
Mare cu rezonanță mitologică — Cameră 
cu ieșire la stradă; 4) Rezultat obținut 
la un sondaj sui generis — Formulare 
pentru acte adiționale — Dă aprobarea 
pe verso!; 5) Imitații plastice după na
tură — Braconier diurn la curte; 6) 
Alintare rostită în grădină! — Un exem
plar de necrezut; 7) Acreditat ca șef de 
post — Ordin de chemare în armată!) 
8) Au o bogată cultură tehnică — Ma- 
terial pentru perdele verzi; 9) Iese la

drumul mare — Indispensabili pentru 
jochei; 10) Mijloc de reproducere a unor 
sunete. .

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA GAREULU1

„FLORI"
APA RUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SAMBATA TRECUTA:
1) POTIR — ITAN; 2) URA — ALBI
NA; 3) RACEME — GIS, 4) AT — LA
LEA — I; 5) ISI — ETNIC; 6) VIEȚI
— IEV; 7) 1 — PAUNA — OT; 8) ODA
— LUJERI; 9) LILIAG — VIN; 10) A- 
LEE — AVANA.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:Soluția problemei din tsr. trecut:
1. Nfl (zugzwang) 2. Nh3 mat
1. -------  Re4 1. ------- • Rg4
2. Dd3 mat 2. Dg6 mat
1------- e4

Alb: Rc2, Dc6, Ta2. Ce5

Negru: Rb4 Ca! Cc5

A.VJ !l. > v » — —
L4
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In Valea-Jiului — și 
nu numai — cum ne spu
nea un mucalit simpatic 
— numărul gropilor din 
,osele s-au redus, în ul
tima lună, la jumătate.

■ — Cum s-a reușit trea
ba asta ? am întrebat.

— Simplu — ne-a răs- 
i puns. Gropile existente 
s-au unit două câte două 
și au format una mai ma

Tot pe drum, pe
drum, pe drum...

te.
i Treaba aceasta am re- 
.ținut-o ca o poantă, dar 
■ adevărul este că șoselele 
' județului se prezintă, la 
ora actuală, într-o stare 
foarte proastă. Am parcurs 
recent Valea Jiului, de 
la Petroșani până la Lu- 
penl șl mal încolo. Dru
mul ce leagă localitățile 
amintite se prezintă în 
această primăvară mult 
întârziată — precum o 
dantură cariată în ultimul 
*ial. Am parcurs traseul 
respectiv cu o mașină la 
/■olanul căreia se afla un 
șofer cu multă experien
ță'. Ei bine — adică rău 

! — și el s-a speriat de ce-i 
I apărea în fața ochilor. In 
i ziua când am fost în Va- 
I lea Jiului era o vreme foar-

Zurbagiul
In birou la viceprima- 

rul orașului Lupeni a in- 
rat impacientat șeful for
mației locale de gardieni 
uublici, Constantin Bălso- 

i ianu. „Am venit să vă in
formez asupra unui incident 

■ ce s-a petrecut la Școala 
Generală Nr. 2. Un tânăr, 
de 17 ani, cât dulapul ăla 
de mare, a intrat în școa
lă și a început să-i bată 
pe copii. Apoi i-a luat la 
rând pe profesori. Când

„Concurența presupune servire de excepție"
Ce se mai vinde, în ce 

ritm, care-i atmosfera în 
comerțul din Simeria am 
încercat să aflăm trecând 
zilele trecute prin câteva 
magazine alimentare și de 
desfacere a produselor in
dustriale, cât și mixte.

S.C. Simalcom S.R.L. 
are magazinul situat într-o 
zonă centrală, în Piața U- 
ni rii Este aprovizionat 
corespunzător cu articole 
diversificate, expuse în ra
ioane distincte. De remar
cat solicitudinea persona
lului. Nu pica erau însă 
cumpărători. „Vânzările 
diferă de la o lună la al
ta. după sezoane — afirma 
dna Leonora Dăniiă, 
Ne-am orientat astfel în
cât omul să găsească aici 
tot ce-i trebuie, de la pâi
ne la articole de papeta- 
rie“. 

te frumoasă, dar n-am gă
sit pe nimeni muncind la 
repararea șoselei ce Leagă 
orașele de pe Jiul de Vest. 
Am întâlnit însă o echi
pă de drumari muncind 
la asfaltarea aleilor par
cului din fața Primăriei 
din Vulcan. Nu negăm că 
și această treabă era șî 
este necesară, dar mai im
portantă este repararea șo- 

seloi de care vorbeam, 
foarte circulată de altfel.

Vremea este foarte ca
pricioasă, de aceea activi
tatea celor ce au în atri
buții întreținerea în cele 
mai bune condiții de cir
culație a arterelor rutiere 
trebuie în așa fel organi
zată încât să se foloseas
că din plin fiecare zi, ba 
chiar fiecare oră ce per
mite turnarea de asfalt.

Deși „pavate" cu tot fe
lul de taxe, care afectea
ză bugetul contribuabili
lor, șoselele stricate scot din 
buzunarul cetățenilor alți 
bani pentru repararea de
fecțiunilor la vehicule, pro
duse din cauza stării proas
te a drumurilor.

TRAIAN BONDOR

s-a dus gardianul nostru 
să-l potoleascii pe bătăuș, 
l-a făcut și pe el knokaut. 
Până la urmă l-am imobili
zat și l-am predat Poliției".

Tânărul se numește Li- 
viu Bocoș, are 17 ani, nu 
are tată și nici vreo ocu
pație. Fost elev al școlii 
generale în care a dat buz
na, avea, probabil, ceva 
polițe de plătit pe acolo. 
Acum i se pregătește șl 
lui polița. (I.C.).

„Să ai copii în ziua de 
azi" — afirma cineva ie

șind de la magazinul de 
țesături și articole de nou- 
născuțl. ,,S-ar vinde mai 
mult, oamenii și-ar mai 
înnoi vestimentația o da
tă cu primăvara, numai că 
nu prea au bani" — afir
ma Lia Nicoară, vânzătoa
re, nu prea mulțumită nici 
de fondul de marfă exis
tent în aprovizionare (se 
terminaseră biberoanele, 
iar la bluze nu exista va
rietate de mărimi și de 
modele). Cui ii dădea mâ
na putea cumpăra copiilor 
păpuși (costau între 25 000 
și 45 000 lei), jocuri cu di
nozauri cu 46 000 lei. „Nu 
pot să le iau nici dulciuri, 
că de jocuri sau de îmbră
cat nu mai vorbesc —-
spunea dna C. Văidean.
Un pulover de copii mio

Flori — Păpădia Foto; ANTON SOCACI

TÂLHĂRIE LA
DRUMUL MARE
Un fax al Inspectoratu

lui de Poliție al județu
lui Hunedoara ne infor
mează că în seara zilei 
de 13 mai, pe la ora 
22,30, pe o stradă din Pe
troșani s-a petrecut un a- 
tac banditesc asupra unui 
cetățean, cu rănirea și je
fuirea victimei.

Este vorba de Ionel 
Stoica, de 26 de ani, din 
localitate, muncitor la S.G. 
„Universal Prest Corn" 
SRL. Lângă el a oprit o 
mașină din care au cobo
rât trei necunoscuți. L-au 
lovit cu un cuțit în bra
țul stâng, după care l-au 
tâlhărit de 4 000 DM, 3 
milioane de lei și o bră
țară de aur în greutate 
de 12 grame.

în urma agresiunii, vic
tima a fost internată în 
Spitalul Petroșani, cu diag
nosticul „traumatism cra- 
nio-cerebral acut închis", 
cu pierderea conștiinței.

Poliția — care acționea
ză pentru prinderea ce
lor trei bandiți — reco
mandă cetățenilor să e- 
vite a se deplasa singuri 
la ore târzii pe străzi lă
turalnice și mai ales a- 
vâncî asupra lor sume mari 
de bani sau valori în biju
terii. Paza bună... (I.G.).

costă între 19 și 24 000 lei. 
Am dat pe un pui peste 
21 000 lei. Unde vom a- 
junge

Articole de mercerie vin
de în oraș un singur ma

PRIN MAGAZINE DIN SIMERIA

gazin — cel de „mercerie- 
consignație", gestionat de 
dna Maria Cărăguț. „Cli- 
enți ar fi, dar nu prea a- 
vem marfă" — spunea 
dumneaei. Atenția celor 
câțiva potențiali cumpă
rători era atrasă de unica
tele aduse în consignație. 
„La noi marfa se achită 
când se vinde" — spunea 
vânzătoarea, referindu-se 
la articolele aduse în re
gim de consignație.

Domnul
La redacția ziarului nos

tru vin în fiecare zi multi 
oameni. Unii cu necazuri, 
alții să ceară un sfat, să 
reclame cine știe ce. Dl 
Nicolae Cean din satul 
Rișculița, comuna Baia de 
Criș, a venit, recent, mai 
ales pentru a sta de vor- 

I bă căci, cum singur a spu
s-o, îi place foarte mult 
să stea de vorbă cu alți 
oameni. A venit la Deva 
pentru că are un proces 
pentru pământ, a căutat-o 
— dar n-a găsit-o pe a- 
vocata dumnealui și a- 
tunci a trecut și pe la re- 

| dacție. L-am întrebat câți 
' ani are, căci, după roșea- 
1 ța obrazului, limpezimea 
! ochilor, fluența vorbei etc, 

nu ne-am putut da sea
ma de etatea dumnealui. 
Nc-a răspuns :

— Optzeci fără doi.
— Cu cine vă judecați 

pentru pământ ?
— Cu un domn din De

va ce are cu câțiva ani 
mai mult ca mine.

— Pentru ce suprafață 
vă judecați ?

— Să fie șapte-opt ari.
— Merită oare, ținând 

seama de faptul că pro
cesele, avocații, drumuri
le costă foarte mult ?

— Nu merită, dar este 
vorba de ambiție. Să știți

Nu se prea înghesuiau 
la cumpărături nici la a- 
limentara nr. 1 a „Com- 
sim". „Când lumea are 
bani, mai cu seamă la sa
larii, se vinde bine — a-

firma dna Ana Călugăr. 
Dar, indiferent de cât câș
tigăm, până când avem 
unde pleca dimineața de 
acasă, adică un serviciu, 
eu zic că-i bine". Notăm 
că aici cota de adaos este 
de 20—30 la sută, că re
ceptarea pulsului pieței es
te considerată o obligație 
în condițiile concurenței 
existente.

„Nu ne sperie concu
rența. Ne menținem pro

En interesul 
ooeratori or economici
Venind în sprijinul o- 

peratorilor economici din 
județul nostru, prin Ca
mei a de Comerț și Indus
trie a județului Hunedoa
ra, sunt organizate parti
cipări la o scrie de ma
nifestări de larg interes, 
lată câteva dintre acestea;

• în ziua de 19 mai a.c., 
la Hotelul Intercontinen
tal București are loc o 
reuniune de afaceri ro- 
mâno-italiană, cu spectru 
larg de cuprindere, de la 
componente electronice, la 
îmbrăcăminte, mobilă, ma
șini de cusut, bijuterii, 
componente auto, lenjerie 
etc.

• în 20 mai a.c., la 
Romexpo București se des
fășoară o întâlnire cu oa
meni de afaceri chinezi, 
având ca oferte produse 
chimice, confecții, textile 
produse alimentare, echi
pamente industriale, me
tale neferoase.

• în perioada 20—22 
mai a.c., C.C.I. organizea
ză la Deva, cu participa

Cean din Rișculița...
că citesc ziarul dvoastră 
cu mult interes și cu mul
tă plăcere. îmi dați voie 
să vă povestesc o întâm
plare ?

— Sigur că da, poftiți.
— Am făcut al doilea 

război mondial de la În
ceput până la sfârșit. în 
prima parte, am ajuns 
până aproape de Stalin
grad, în a doua până în 
Munții Tatra. Eram cer-
A/WWUWJV.V.V.,.nA,.W

ÎN VIZITA LA 
REDACȚIE
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cctaș, de aceea mergeam, 
mai ales, înaintea frontu
lui și din această cauză 
cam făceam foame, pen
tru că cei ce trebuiau să 
ne aducă mâncare se în- 
toflrou cu marmidele în 
spate, de frica focului. în
tâmplarea ce vreau să v-o 
povestesc este următoarea; 
în apropiere de Budapes
ta am rămas fără cal. în- 
tr-un grajd am dat peste 
o grămadă de cai și mi-am 
ales unul frumos. Era însă 
foarte nărăvaș, abia am 
putut pune șaua pe el pa
tru bărbați. Când m-am 
urcat în spinarea lui m-a 

filul șî, raportat la pute
rea de cumpărare a popu
lației orașului, vindem 
destul de bine" — afirma 
gestionara magazinului 29, 
Dorina Voicu. în preajma 
sărbătorilor mai ales și 
cu ocazia unor aniversări, 
se cumpără de aici ca
douri, unitatea oferind un 
bogat sortiment de cos- 
meticale și gablonzuri. Da
că ar fi și materiale foto 
cu care erau obișnuiți cei 
interesați... Căci magazinul 
este printre puținele din 
județ care se ocupă de a- 
provizionarea și desface
rea acestora. Să sperăm 
că inexistența articolelor 
foto este doar temporară.

Profilul și-l menține șî 
magazinul 34 „Sport”, dar 
vânzătoarea Gorina Rus •• 
era nemulțumită la ora a- 
ceea de faptul că nu avea 

rea unor experți de la In
stitutul Național de Stan
dardizare. un curs pe te
ma asigurării calității pro
duselor și certificării a- 
cestora.

• La 23 mai a.c., la O- 
ficiul Registrului Co
merțului București se des
fășoară o întâlnire cu oa
meni de afaceri din O- 
landa, vizând importuri și 
/sau exporturi de artico
le din sticlă, lemn, pro
duse alimentare, apara
tură electronică, vopsele, 
produse din metal.

• în perioada 3—8 iu
nie a.c., la Nyiregyhaza 
(Ungaria) are loc Târgul 
General Est-Vest, firmele 
românești participante la 
expoziție beneficiind de o 
reducere de 10 la sută din 
taxele de expunere.

• C.C.I. Hunedoara or
ganizează cursuri, semina- 
rii la sfârșitul lunii mai 
a.c., de câte o zi, având 
ca temă implementarea 
managementului perfor
mant. (N.T.).

trântit zdravăn într-un 
șanț. M-a luat o familie 
de localnici care m-a hră
nit cu ce avea mai bun, 
m-a îngrijit foarte bine. 
V-am povestit treaba asta 
fiindcă de unguri se vor
bește astăzi în fel și chip. 
Să știți că cei mai mulți 
dintre ei sunt oameni 
foarte de treabă. Țin min
te că și în Baia de Criș 
au fost, pe vremuri, câți
va unguri, dar nu mai 
știu ce s-a întâmplat cu ei.

— La Rișculița cu cine 
locuiți ?

— Cu băiatul meu, cu 
care mă împac foarte bi
ne. Și cu nepoata mă în
țeleg. Cu noră-mea insă 
nu prea, dai asta n-are 
importanță. Domnule dra
gă, spuneți-mi și mie ce 
se întâmplă astăzi cd lu
mea asta, că eu nu pr 
pricep ?

— Cine pricepe ? Ne 
ducem către ceva, dar nu 
prea știm spre ce anume.

— Să fio orice, numai 
război să nu fie. Să ne 
ferească Dumnezeu de așa 
ceva. Trebuie să ne ru
găm lui pentru asta, în 
fiecare zi.

— Să ne rugăm, die 
Cean din Rișculița.

TRAIAN BONDOR

în aprovizionare mărfurile 
de care se interesau po
tențialii cumpărători.

Comerciantele cu care 
am discutat erau conștiente 
de realitatea că ritmul 
lent al vânzării este in
fluențat de puterea scă
zută de cumpărare a po
pulației, dar șl de con
curență ■— căci aceleași 
produse sunt oferite de mal 
multe prăvălii. De aceea, 
cum an» observat, se a- 
cordă importanța cuvenită 
unor aspecte altădată igno
rate. între acestea, pe pri
mul plan este situată servi
rea, primirea clientelei, nu
meroase interlocutoare afir
mând că „activitatea noas
tră trebuie să fie de ex
cepție". Și In general este. 
Altfel n-ar rezista pieței 
concurențiale.

ESTERA SÎNA
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LADA este astăzi în țară, 
prin LADA CAR ROMÂNIA!
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TI-AI DORIT O MAȘINA ? 
ȘI DEOCAMDATĂ N-J AI?
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„LADA CAR ROMANIA- SRL
cu sediul in București, vă oferă spre vânzare 
noua generație de autoturisme ale prestigioa
sei firme LADA :

• VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA | 
• SAMARA • SAMARA S.L. • SAMARA ' 
SEDAN • NIVA 4x4» NIVA G.L.X. 4 x 4. I 

w

I
4
I

I

produce MATERIALE 
prețuri deosebit de avantajoase :

I «

DE CONSTRUCȚII Ia f 
I 

I 

r"l

— pâslă cMțerată sau necașerată; y
— plăci semirigîde, rigide și superrigide. î

— Polistiren expandat ignifugat; i

— Placaje marmură și cioplitorie mar
mură;

— Țigle din beton colorat; 
■— Sobe de teracotă;

din vată minerală din— Produse
— saltele cusute pe suport;

cMțerată sau necașerată;

— Prefabricate din beton;

— Dale pavaj din beton colorat.

OFERTA SPECIALA A LUNII MAI !

S.C. TERMOREP S.A. HUNEDOARA, 
cu sediul in Hunedoara, 

str. Ștefan cel Mare nr. 1

Organizează CONCURS de selecție a mana
gerului, în data de 20.06.1997, ora 10, la sediul 
societății.

Condițiile de participare și criteriile de se
lecție sunt prevăzute în Legea nr. 66/1993 și 
Normele Metodologice nr. 1/1994, elaborate de 
F.P.S.

Candidați! vor depune aferentele Ia sediul 
societății în plic închis, sigilat, până la data de 
18.06.1997.

Relații suplimentare Ia serviciul P.I.R.A. al 
societății, telefon 054/714001, 712338. (5458)

I S.C ■ CU VĂMUI
LIBER S.A ■

■ PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 22 59 04

LADA SAMARA S.L. — 9858 $

(la cursul zilei al dolarului)
Mașinile. Ia zero km, se livrează Ia Deva, * 
promptitudine, in cel mult 15 zile de la •cu promptitudine, în cel mult 15 zile de la J 

data încheierii contractului. j
Contractele de vânzare-cumpârare se în- » 

cheie prin S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. | 
DEVA, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 211275, J 
fax 218061. I

Cei interesați pot consulta Ia sediul redac- | 
ției ziarului „Cuvântul liber" întreaga docu- ’ 
mentație privind modalitățile de vânzare-cum- | 
părare.

B.C.A. zidărie și izolație cu numai 260 000 
lei/m cub (inclusiv TVA) și cu posibilitatea 

Ide încărcare vagonabil (60 m cub/vagon).

Pentru informații suplimentare și comenzi 
*contactați-ne la: tel/fax: 054/224708, 226060 
fsau 223801 (pentru B.C.A.); tel.: 054/221120, 
î226490.

I BANCA „DACIA FELIX" S.A. CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA

VINDE £N GROS

/recomandă] '
LADA

PAGINI 
NAȚIONALE

ANUNȚA >
1

VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICA

A URMĂTOARELOR IMOBILE i

I 
I
V

în toate județele țării este în plină des" | 
fășurare acțiunea de înscriere în ediția 1998 ‘ 
a catalogului „PAGINI NAȚIONALE" c„ 
mai completă și actuală imagine asupra afa* 
cerilor din România.

Editat în condiții grafice deosebite, difu" j 
zat în țară și în întreaga lume, catalogul a ' 
devenit, de a lungul celor 5 ediții, un indis- | 
pensabil instrument de lucru pentru toți a" » 
genții economici, unitățile administrative, in* | 
stituțiile de învățământ, cultură și sănătate, j

EI permite alegerea cu ușurință a furni" I 
zorilor, clienților sau colaboratorilor, care răs" j 
pund cel mal bine Intereselor dumneavoastră, * 
dar și posibilitatea contactării de către poten- | 
țialii parteneri de afaceri din țară și străină"» 
tate. |

Solicitați înscrierea în ediția *98 a cata*» 
logului „PAGINI NAȚIONALE" prin adresă |- - ___ - »

CONSILIER OBIECTIV ȘI DE ÎNCREDERE 
ÎN DESCOPERIREA DE NOI 

OPORTUNITĂȚI ÎN AFACERI

cea I

I*

1. Casă 2 camere, anexe gospodărești, si-'' 
tuată în Hărțăgani, nr. 410 — preț pornire : 
15 000 000 lei;

2. Casă 3 camere, curte, grădină, anexe 
gospodărești, situată in comuna Buceș, sat

JStănija, nr. 178 — preț pornire 22 000 000 lei. 
■ Licitația va avea loc in data de 19. 05. 
J1997, ora 10, la Judecătoria Deva, biroul exe- 
j cutorilor judecătorești.

Relații suplimentare la sediul băncii din 
jDeva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 220796. 
I

de 19. 05.

î

I
• Apă minerală BIBORȚENI, 13 I PET.
• Bere

— BEGUN
— silva

• Vodcă — 33 grade
• Rom — 32 grade
• Hârtie igienică.
■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 

PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
liber" din DEVA (lângă „Com':-n“ si în „Mi
cro 15"). HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
(la sediul S.C. „Mercur"), ORAȘTIE (lângă 
„Palia"), HAȚEG (secția foto)

SE AFLA ÎN VANZAREj
• Imprimate pentru preschimbarea per

miselor de conducere ante
• țigări (Tg. Jiu)
9 plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale |
9 plicuri 1
In aceste unități funcționează AGENȚII 

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE 
MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

I

scrisă, fax sau telefonic la sediulscrisă, fax sau telefonic la sediul nostru . 
județean ROMPRES — PAGINI NAȚIONA" I 
LE din Deva, Hotel Decebal, camera 12, 
fon și fax 213500.

Costul înscrierii este în funcție de 
țiul tipografia solicitat, editorii aplicând 
stanțiale reduceri pentru continuitate și 
li ta te.

Tariful minim este de 99 000 lei,

tele* w
I

Ispa’ 
sub*« 
fide* |

* 
el in* | 

cluzând șl obținerea unui exemplar după j 
apariție. I

ia • •

l.................. ■■■ ■' 1 t .....................................
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GRUPUL ȘCOLAR SPORTIV DEVA

Organizează concurs de preselecție ptr. 
î clasa I și grădiniță, gimnastică și pentru clasa 
T a V-a secția atletism băieți șplete. Informa- f 
iții suplimentare la telefon 217015. Concursul f 
1 de selecție va avea loc în datele de 7 și 8 iunie | 
11997.

S.C. REMPES S.A.

cu sediul în
; Angajează 

I superioare de
‘ nim 5 ani.

Informații
ții, telefon 221273, int. 105.

I
i

ȘEF cu studii T 
și vechime mi-! ■

Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 
CONTABIL 
specialitate

suplimentare la sediul societă-

II CURSURI PENTRU 
ADULȚI ȘI COPII

— inițiere în utilizarea calculatoarelor P.C.
— grupă pentru avansați în utilizarea P.C.
— secretariat computerizat
— contabilitate computerizată
Înscrieri; tel. 661451, 627327.

►

(5361)
■X—X—M—M— M—M — M —— ♦ '

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
I „CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp și bani pu
teți publica anunțuri de mică și mare pu- 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile nublicitare din r

i • DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim* ; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
Orizont*

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650968). la sediul S.C. „MERCUR*. I

• ORÂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „Palia*.

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr'. 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor anunțurilor de 

ț mică și mare publicitate. • |

••

• - -1 2.  • ■ ■ - • H.
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ACCIDENT DE
. MUNCA MORTAL LA

MINA ANINOASA

I Miercuri; 14 mai, ora 
3,30, în schimbul IV al 
zilei cie muncă de 13 mai, 
în abatajul 16/15 al sec
torului 2 al minei Ani- 
noasa a avut loc un ac
cident de muncă cu con
secințe fatale.

în timp ce efectua o 
( operațiune de răpire, mi

nerul Dumitru Voicu, de 
40 de ani, din Petroșani,

a fost surprins de sur- | 
parea abatajului și a de- J 
cedat pe loc. »

Victima este tatăl a ' 
șase copii minori. E du-1 
rere mare atunci când 1 
cărbunele își cere jert-1 
fele. *

Cercetările sunt efec- * 
tuate de Parchetul de1 
pe lângă Judecătoria Pe-1 
troșani și Inspectoratul I 
teritorial de protecția j

MBLISITâTC
ANIVERSARI

• Minunatei și dragei 
noastre nonagenare Eliza 
Drăgan îi dorim „Ea mulțî 
ani“, multă sănătate și bu
curii, cu ocazia zilei de 
naștere. (5382)

muncii. J
Informația a fost fur- * 

nizată ziarului nostru de♦ 
I.P.J. Hunedoara. (I.G.) £

♦■

[Urmare din pag, l|

KARATE

I
informatica, in etapa mu
nicipală a concursului. 
(G.B.).

CONCURSURI 
ȘCOLARE 

17 mai, 
Copiilor din 
desfășoară < 
concursurile șco- 
care participă e- 
școlilor generale

la 
i De- 
doua

t

Sâmbătă,
Palatul 
va se 
dintre 
Iare, la 
levi ai 
din municipiu și din zo
nă. Se vor întrece la pro
bele teoretice și practice 
ale concursurilor „Prie
tenii pompierilor" (în 
cadrul etapei zonale), 
precum și pasionați! de

I
w
I
«

I
I
I

Sâmbătă și duminică, 
(17—18 mai) simpatizan- 
ții karateului pot urmă
ri în sala sporturilor din 
Deva Campionatul na
țional de karate tradițio
nal, pentru copii, juniori, 
și tineret, din zona Iran- . 
silvaniei, la care parti- I 
cipă 150 de sportivi ce J 
reprezintă 16 cluburi. ■ 
(S.G.). I9

VÂNZĂRI —
CUMPĂRĂRI

• Vând autocamion IFA, 
Diesel, 5 tone, 1987, ne
gociabil. tel. 230828. (5155)

e Vând apartament două 
camere, decomandate, etaj 
3. zonă centrală, telefon 
611049, . între orele 16—22.

(5178)
• Vând apartament 4 

cqmerc, două băi, 3 bal
coane, garaj, beci, tel. 
218225, orele 16—20. (5166)

• Vând apartament 4
camere, garaj sau schimb 
cu două camere sau casă 
(variante). Deva 628239, 
după ora 16. (gr)

• Vând Dacia 1310, stare
foarte bună, tel. 214655 și 
211959. (9597)

• Vând vilă, zonă cen
trală, tel. 223979. (5229)

• Vând apartament trei 
camere, preț 12 000 DM. 
Informații tel. 622859.

(5223)
• Vând camionetă Bai

kas, motor Renault, 2500 
mărci, negociabil, telefon 
621996. (5225)

• Vând apartament trei 
camere, semidecomandate,•i

Un anunț care vă interesează
S.C „METALUL** S.A. PEȘTIȘU MARE (fostă Bază (> Peștiș)
Vinde din depozitele și magazinele sale o gamă complexă de pro

duse și servicii astfel :
— laminate, oțel beton, profile ușoare, mijlocii și grele;
— tablă ondulată, neagră și zincată, subțire și groasă;
— țeavâ neagră, zincată și rectangula ră;
— cherestea, pane], placaj, mobilă, congelatoare, frigidere, combine frigorifice, 

mașini de spălat, biciclete, motoare electrice, plasă rabitz, cuie;
— mașini de tăiat profile, betoniere, pompe de apă, sobe de gătit, butoaie 

plastic;
— ciment, var, îngrășăminte, vopsele, diluant, grund, aracet;
— faianță, gresie, fitinguri, prezoanc;
— încălțăminte, textile, metraje, pape tărie, tricotaje, piese auto, vase emailate, 

porțelanuri, covoare, electrice.
Unitatea produce, la comandă, cuie, plasă de sârmă, confecții me

talice. taxări auto, cântăriri auto și C.F.R.
Pentru protecția autoturismelor DACIA 1300 (toate tipurile), uni

tatea montează seturi fuste antinoroi din fibră de sticlă, la toate ari
pile.

Pentru valori mai mari de 1 milion se vinde și cu plata în rate.
Deoarece adaosul comercial aplicat de noi este mic, produsele noas

tre suni sub prețul pieței.
Vă așteptăm ! —

STAREA 
MEDIULUI

Privind calitatea factorilor de mediu în jud. 
Hunedoara, pentru perioada 5—11 mai ’97, 

vă informăm :

— Poiuanții gazoși (di- 
oxicl de azut, dioxid de 

! sulf, amoniac și fenol) au 
i avut valori medii și maxi
me care s-au încadrat în 
limitele admise la toate 
punctele de control. Au 
fost înregistrate valori 
maxime la dioXid de azot 
și dioxid de sulf doar în 
zona Hunedoara în ziua 
de 10 mai.

— Pulberile in suspen
sie au prezentat pentru a- 

;ceasta perioadă valori me
dii și maxime care au fost 
în limitele admise prevă
zute pentru calitatea aeru
lui. Valoare maximă s-a 
.nregistrat o singură dată 

■tot în zona Hunedoara, 
la data de 7 mai.

— Pulberile sedimen- 
tabile au continuat să în
registreze depășiri în zo
na Teliuc, de 15,8 ori și 
în zona Ghi.șcădaga, de 
10,9 ori. De semnalat că 
în zona Chișcădaga s-a pus 
în evidență și creșterea 
acestei valori, ce depășeș
te limita admisă de 27 ori?

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale RA 
Apele Române, rezultă că 
în cursul anului 1996, a 
fost evacuat un volum to
tal de ape uzate de 507,1459 
mii. mc. Din acest volum, 
numai o cantitate de 342,926 
mii. mc apă sunt conside
rate convențional curate 
și nu necesită epurare. Din 
volumul de 164,2198 mii. 
mo care necesită o epura
re, 20,740 mii. mo nu se 
epurează deloc, 67,080 mii.

raa apă uzată evacuate simt 
considerate insuficient e- 
purate și doar 76,380 mii. 
mc apă uzată evacuate sunt 
considerate suficient sau 
corespunzător epurate.

In comparație cu anul 
1995, volumul total al a- 
pelor uzate evacuate în a- 
pele de suprafață este cu 
73,92 mii. mc mai mic, iar 
cel al apelor uzate care 
necesită epurare este cu 
7,88 mii. mc mai mic.

Se observă, de asemenea, 
că a crescut volumul ape
lor uzate epurate cores
punzător cu 25,26 mii. mc 
în timp ce volumul ape
lor uzate insuficient epu
rate s-a redus cu 23,26 mii, 
mc.

Agenția de Protecție 
a Mediului Deva

etaj 1, bl. 42, Eminescu, 
(piața rușilor), tel. 624873.

(5222)
• SG AORTA EXIM 

SRL vinde albume absol
vent. Tel. 054/211600; 
218421.

• SG Prodsercom SRL
Deva, str. A. Șaguna, 2, 
vinde faianță albă, cu 
30 530 lei/mp. (9596)

• Vând strung SN 250
x 1000, stare funcționare, 
preț negociabil, Baia de 
Griș, teL 150. -(4401)

• Vând combină păioa-
se Class și masă biliard, 
informații, 649108. (5242)

• Vând apartament două
camere, Călan, str. Bra
dului, bl. 15, sc. A, ap. 17, 
etaj X. tel. 731227. (5241)

• Vând urgent casă, în 
Simeria, tel. 660264.

(5220)
• Vând societate non

profit, fără activitate, tel. 
218030. (5221)

• Vând saxofon Cuban, 
flaut și apartament trei 
camere. Deva, Micro 15, 
bl. 67, sc. 2, ap. 11, 623928.

(5217)
• Vând Fiat Ducato, Die

sel, izotermă 1.8 tone, pen
tru alimente, tel. 218392.

(5233)
• Vând casă, curte, gră

dină, garaj, Băcia, 158, preț 
negociabil. (4406)

• Vând apartament 4
camere, etaj 1, tel. 223679, 
orele 14—22. (5237)

• Vând apartament trei
camere, Simeria, zonă cen
trală, parter. Informații 
tel. 672133. (4409)

• Vindem mobilă veche, 
dulap, masă, scaune, bu
fet, ceas, tel. 616883,

(4404)
• Vând apartament 4 

camere, zonă bună, et. I. 
Deva, 213043.

(0184613)
• Vând apartament 2

camere, Deva, str. Teilor, 
tel. 620387. (4325)

• Vând Dacia 1300, sta
re foarte bună, neînmatri- 
culată, 4 milioane lei, tel. 
642234. (4333)

• Vând casă, grădină,
cazan țuică 50 kg, Măceu. 
tel. 761139. (9345)

• Vând orgă electroni
că Roland E 16, stare ex
cepțională. Informații Sub- 
eetatc, nr. 47, comuna Sîn- 
tămărie Orlea, preț 1000 
DM. (9346)

• Vând talon Opel Ka-
dett, 1,2, preț negociabil. 
Tel. 661060. (4104)

• SG Gurs auto SA Hu
nedoara, cu sediul în Hu
nedoara, str. 1 Mai, nr. 1, 
tel. 716382, vinde 3 auto
turisme Dacia 1310. Lici
tația va avea loc în data 
de 21 mai, 1997, ora 10, 
la sediul societății. (4248)

• Vând talon Dacia 1310.
Informații Timișoara, tel. 
056/155835. (5051)

• Vând spațiu comercial
(22 decembrie — poarta 
zgurii), tel. 724364. orele 
17—20. (4250)

• Vând ieftin orgă, 5
octave, tel. 625983. (5239)

LICITAȚII

• BGR — Filiala Hune
doara anunță vânzarea prin

licitație publică a urmă
toarelor active, aparținând 
SC Gernafruct SA Hune
doara, cu sediul în str. Pa- 
nait Gerna, nr. 4: Fabri
ca de răcoritoare, preț por
nire — 961 037 000 lei (plus 
TVA 18 la sută). Fabrică 
de giieeță, preț pornire 
155 255 000 lei (plus TVA 
18 Ia sută). Activele sunt 
dotate cu instalație de fa
bricat gheață și respectiv, 
de îmbuteliat sucuri și 
alcool. Licitația va avea 
loc în data de 21 mai ’97, 
ora 11, la sediul Judecă
toriei Hunedoara, biroul 
executorului judecătoresc. 
Informații suplimentare la 
sediul SG Cernafruct. SA 
Hunedoara, str. Carpați, nr. 
92, tel. 054/715482 sau la 
BGR — Filiala Hunedoa
ra, tel. 054/712494. (4249)

• Consiliul local Mărti- 
ne.ști organizează în 21. 05. 
1997, ora 17, la sediul Pri
măriei, licitație de închi
riere pentru pășunat, la 
muntele Rudele. (4331)

DIVERSE

• Directorul S.G. HERBA 
S.A. convoacă ADUNA
REA GENERALA A AC
ȚIONARILOR la 21. 05. 
1997, ora 9, la sediul so
cietății. Dacă la prima con
vocare nu’ se îndeplinesc 
condițiile de validare, adu
narea se va ține în data 
de 4. 06. 1997

(9582)

• SG „AGROSIM" SA
SIMERIA, cu sediul în Si
meria, str. 1 Decembrie, 
nr. 2, organizează licitație 
în fiecare zi de vineri, ora 
10, pentru închiriere: Com
plexul Comercial „PESCĂ
RUȘ", situat la Drumul 
Național Deva — Orăștie 
— Sibiu, între localitățile 
Simeria Veche — Spini 
(Tu'rdaș); Atelierul meca
nic Bîrcea Mare, cu dotă
rile necesare pentru repa
rații utilaje agricole ți 
autor Atelierul mecanic 
Orăștie, cu dotările nece
sare'. Primele două active 
pot fi vândute cu dotări
le și terenul aferent. De 
asemenea, vinde mijloace 
fixe — tractoare, autobene, 
autoutilitare, remorci, ma
șini agricole. Informații 
suplimentare la tel. 660023 
sau 233150, și ]a sediul so- 
cîbtății. ' (5226)

• S.G. „INSTALAȚII
GEVIS“ Ș.A. DEVA, situa
tă în Deva, strada Nufe
rilor, bloc M 5, anunță in
tenția de autorizare din 
punct de vedere al Pro
tecției Mediului pentru se
diul firmei din Deva, str. 
Nuferilor, bl. 115. Suges
tii și sesizări se primesc 
în termen de 15 zile de la 
apariția anunțului, la APM 
Deva. (5230)

Ol ERTE
DE SERVICII

• Angajăm bucătari și
ospătari, informații tel'. 
641918. (4332)

• Societate particulară 
de ^construcții angajează 
urgent zidari faianțari.

Irtformații la tel. 616795, 
între orele 7—15. (5212)

• Țin ieftin evidență
contabilă, tel. luni—vineri, 
17—21, 233800. (5218)

• Asociația de Locatari
nr. 3 Deva organizează li
citație — dezinsecție, luni, 
19 maj 1997, ora 18, la se
diul din împăratul Traian, 
bl. 14. (5247)

• Concursul pentru ocu
parea postului de funcțio
nar administrativ la Școa
la Gen. nr. 1 Deva, va a- 
vea loc în 29 mai a.c. Re
lații la tel. 216940. (5251)

SCHIMBURI
Dl. LOCUINȚE

• Schimb apartament de
uă camere, decomandate, 
etaj 1, Bejan, amenajat ex
cepțional, cu apartament 
Dacia, Gojdu. Ofer 5 mi
lioane diferență de zonă. 
Tel. 221030. (5203)

ÎNCIIIRIERI

• Ofer pentru închiriat
apartament două camere, 
ultracentral, Deva, telefon 
614986. (4405)

• SG „I.P.H." SA DEVA, 
Piața Victoriei, nr. 2, o- 
feră pentru închiriere spa
ții, situate în clădirea pro
prie, la etajul IV. Relații 
Ia sediul societății sau tel. 
212430, int. 181 ’ sau 116.

(5184)'

COMEMORĂRI

• Se împlinesc șase luni 
de când draga noastră ma
mă si soție
MARIOARA FERESTRAU 
a plecat de lângă noi. 
Ai lăsat un gol imens în 
sufletul soțului Dănuț, fe
tiței Ana-Maria și socri
lor Moise și Ecaterina. Nu 
te vom ui ia niciodată.

(5240;

• Cu adâncă durere 
în suflet, mama, sora 
și cumnatul anunță 
împlinirea a doi ani 
de la treceren în ne
ființă a dragului lor

EUGEN STRAUT 
Lacrimi și flori veș
nice ix1 mormântul tău.

(5204)

r

■ CLUBUL ELEVILOR
Sir. M. Eminescu,

WMW.WAWMMV

5ȘI COPIILOR DEA Ă 
nr. 17, tel. 215720

• Gu sufletele ne
mângâiate, familia a- 
nunță că a trecut un 
an de când dragul 
nostru

inginer MARIN 
BALTAȚEANU 

ne-a părăsit pentru 
totdeauna, lăsând un 
gol în sufletele noas
tre. Comemorarea va 
avea loc duminică, 18 
mai, ora 11, la Bise
rica din lemn, str. N. 
Bălcescu, Deva. Nu 
te vom uita niciodată !

(5246)

ORGAN I Z E A Z A
Concurs în ziua de 81 mai 1897, pentru I

;!ocuparea următoarelor posturi vacante de șo- C 
țîfcr categoria „D“ și muncitor de întreținere, %
■

«514. 
: *

Depunerea dosarelor, până in 2fi mai, ora 
la secrelariat.

• Gu durere șl re
gret aducem un ultim 
omagiu scumpei noas
tre fine

ENACIIE ELENA 
Promitem că nu te 
vom uita niciodată. 
Lacrimi șl flori pe 
mormântul tău I Nașii 
tăi, familia Țuculină.

(9347)

V.-.V.WAW.V.it-;-;-;- v.v.-.-.-.v.v.v.v.v.v.v.w.*???.-.-'
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