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PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA

O SENTINȚA A INSTANȚEI PROVOACĂ

Tensiuni la Liceul Transilvania Deva
Tensiunile care s-au 

ivit între Grupul Școlar 
„Transilvania" din Deva 
și S.C. Soratrans S.A. 
îr ultimele săptămâni 
având la bază proprieta
tea unor Imobile din in- 
cintp liceului devean au 
areal nurra-raăse discu
ții contradictorii, fiecare 
dintre părți' încercând să- 
și apere, într-un fel sau 
altul,, punctele de vedere. 
După patru ani de pro- 
ce ■" '
O sentință judecătorească, 
în favoarea S.C. Coratrans 
S.A Deva.

După mai multe dispu
te, inclusiv cu factori de 
decizie ai județului, Cora
trans Deva a solicitat pu
nerea în aplicare a sen
tinței — executarea a- 
cesteia prin intermediul 
persoanei abilitate — 
executorul judecătoresc. In 
prezent în clădire func
ționează 
Școală din 12 cât 
în total, trei 
de specialitate, 
șl internatul cu 
lecuri.

Fiind vn caz 
prin complexitate 
ales într«(.ât s.a pronunțat 
O sentință în acest sens, 
am cău.at să promovăm 
în ceea «i urmează o- 
pinia celor două părți, 
fiecare cu argumentele 
pro sau contra.

La Liceul Tvans:lwnia 
dl director Avramică Ma 
rin ne-a precizat: „Imo.

I

ș ..f.

șapte ateliere 
sunt 

cabinete 
cantina 

125 de

apanta, 
și mai

bilele care sunt în dis
cuție s-au construit pe 
un teren unde a func„ 
ționat școala Petofi Șan- 
dor a liceului nf. 2 și 
apoi a liceului 5, lucrări, 
le fiind finalizate Ia 
sfârșitul anului 1990. 
Clădirea este funcțională 
în totalitate, iar în in
terior sunt amenajate 7 
ateliere, cabinete școla
re, cantina și interna, 
tul pentru 135 de elevi.

In anul 1990, prin 
parîția H.G 1264, 
decis, la propunerea 
tei conduce™ a ITA 
părțîrea acesteia în 10 
11 societăți 
intre care 
să — deși 
opus — s 
fesionala1* i 
pe structura școlii 
fesionale din cadrul 
ccului. Ulterior, a 
rut o altă Hotărâre 
Guvern care a dizolvat 
cele patru societăți din 
țară, în care se spune că 
activul și pasivul rămân 
la dispoziția Ministeru
lui învățământului. De 
aici a început toată po
vestea, 
trans a revendicat această 
clădire.

de miei artificii a reușit 
să obțină un 
de 
tătii
2106

certificat 
atestare a proprie, 
pe o suprafață de 
metri. Gert este că

după toate procesele care 
au durat 
buni, cu 
locit al 
ținut o 
dorească 
care 
le revine

Anchetă realizată de 
CORNEL POENAR

de câțiva ani 
sprijinul nemij- 

justiției, au ob. 
hotărâre judecă- 
defir.itivă din 

reiese eă imobilul 
Cred că și a.

(Continuare în pag. a 7-a)

Chiar pierdere de vreme ?!

a- 
s.a 
fos- 
îm-
sau

, comerciale, 
a fost propu- 
noi nu ne-am 

societate ,.Pro- 
SA constituită 

pro-
li. 

apă- 
de

întrucât • Cora.

Printr-o seric

• CEREMONIA SĂR
BĂTORIRII A 750 DE 
ANI DE ATESTARE 
documentara a 
ȚARII HAȚEGULUI are 
loc duminică, în centrul

va sfinți . Hunedoara au colaborat J 
eroilor, va 

dezvelită placa o - 
magială purtând însem
nele evenimentului (a- 
plicată pe noul sediu al 
primăriei), manifestarea 
încheindu-se cu un spec
tacol. (V.R.). ■

• INAUGURARE. Du- 
mfniciiț 10 august. Ia 
baza de agrement a SG 
„Siderurgica" SA Hune
doara de la Ginciș se va 
Inaugura postul de prim— 
ajutor de Gruce Roșie, 
realizat prin grija 
conducerii societății. 
La festivitate va fi pre
zentă delegația Subfi-

orașului. Se 
monumentul 
fi

: 1

lialei de Grace Roșîe f 
Friedenweiler — Gos- T 
chweiler (Germania) care 7 
împreună cu subfiliala de » 
profil din Hunedoara și L 
Sindicatul „Siderurgistuf ‘ | 
” ’ i
la realizarea postului ț 
de prim—ajutor. (V.R.).Î

• FARMACII DE SER- * 
VICIU. La finele a-l 
cestei săptămâni în Dc-| 
va va funcționa far- I 
macia „Salutari»*, si- f 
tuată în str'ada Libertă- f 
ții, bloc 1 A, telefon i 
218291. J

Locuitorii municipiu-1 
lui Hunedoara se vor I 
adresa pentru onora, 
rea rețetelor sau cum-f 
pararea de medicamente* 
farmaciei „Amica" din î 
strada Avram Iancu, î 
(zona gării), bloc 3, tel, I 
713045. (E.S.).

• *

I

Conducerea Prefecturii 
Hunedoara i-a invitat joi, 
la ora 10, pe toți primarii 
din județ la sediul său din 
Deva. La întâlnire a par
ticipat și presa.

La zece fără câteva mi
nute, sala mare a pre
fecturii s-a umplut. S-a 
făcut prezența și s-a con
statat că aceasta era de 
sută la sută, în locul pri
marilor aflați în concediu 
venind viceprimarîi. S-a 
făcut ora 10 și un sfert, 
apoi zece și douăzeci șî 
cinci. în sfârșit, la zece și 
jumătate, la masa prezi-

diului au luat Ioc dnii 
Pompiliu Budulan, pre
fectul județului, Nicolae 
Segesvari, subprefectul și 
loan Veșcan, directorul ge
neral al Prefecturii. Luând 
cuvântul. dl prefect a 
spus: „Ii salut pe dnii pri
mari și le mulțumesc pen
tru că au răspuns invita
ției noastre. Pe mine vă 
rog să mă iertați că am 
probleme foarte urgente 
de rezolvat și trebuie să

B. TURDEANU

(Continuare m pag. a 2 .a)

Comunicat
în urma vizitei domnu

lui Președinte al Româ
niei,. Emil Constantinescu, 
în Valea Jiului de la 
începutul acestei luni, pe 
baza analizei problemelor 
eomplexe cu care se con
fruntă această zonă a ță. 
rii, a fost constituit un 
grup de lucru coordonat 
de consilieri prezidențiali, 
grup din care fae parte 
reprezentanți al ministe
relor implicate în elabo
rarea programului de rea
bilitare a Văii Jiului, pre. 
cum șl reprezentanți al 
administrației locale și ai 
sindicatelor, 
principal pe 
propus acest 
de a definitivă 
termen 
programul de reabilitare 
șl de aplicare concretă a 
reformei în Valea Jiului. 
Totodată, grupul va ur - 
mări îndeaproape reali
zarea la termenele pre
cizate a tvturor puncte
lor cuprinse în program, 
avându-se în ’'edere în 
acest sens atât acțiunile 
executivului cât și cele 
care trebuie întreprinse 
în plan legislat’v

Trebuie subliniat fap. 
tul că Freședi'iția s-a

în 
ce 

solu-
Obiectivul 

care și I-a 
grup este 

într.un 
cât mai scurt

de presa 
implicat nemijlocit în 
realizarea șl urmărirea 
acestui program.

în momentul d» față, 
prin conjugarea efortu. . 
rilor tuturor factorilor 
implicați — atât pe plan 
local cât și central, se 
lucrează la completarea 
obiectivelor programului.

Propunerile, soluțiile și 
ideile pe' care le vom 
primi din partea repre
zentanților societății ci
vile, a formațiunilor po
litice vor fi avute 
vedere, orice idee 
poate contribui la
ționarea problemelor com
plexe cu care se con
fruntă Valea Jiului fiind 
bine venită și apreciată 
ca atare. Ar fi, însă, cu 
totul regretabil ca a - 
coastă inițiativă a Pre
ședintelui, menită să re
zolve problemele acestei 
zone atât de sensibile a 
țării, să fie deturnată de 
la sensul ei Inițial și u. 
trlizată drept capital po
litic. Situația cu totul 
specială a Văii Jiului este 
mult prea importantă și 
ea reclamă concertarea 
eforturilor tuturor terțe, 
lor politice sincer intere
sate în re'RHitarea și 
modernizarea acestei zone.

Pompierii Ia inundații
în luna iulie a.c., ma - 

joritatea intervențiilor 
pompierilor militari din 
Grupul de Pompieri „lan- 
cti de Hunedoara" au fost 
realizate pentru înlătura
rea urmărilor inundațiilor 
provocate de ploile a- 
bundente căzute frecvent 
Nu au fost cazuri de
intervenții pentru salvări 
de vieți omenești sau
bunuri materiale expuse 
furiei apelor, ci doar pen
tru înlăturarea 
rilor provocate

Din statistica 
Județean de 
rezultă că au 
tate de inundații 73 
gospodării 
6 subsoluri,

implicații în depozita- 
unor materiale, sau

urmă- 
de ploi. 

Grupului 
Pompieri 
fost afec- 

de 
cetățenești și 

demisoluri

cu 
rea 
buna funcționare a pro
ceselor tehnologice (Spi
talul municipal Brad, Ta
băra Școlară „Căprioara", 
S.C. Nagy & Zsok, BADPS, 
Stația de betoane Ml- 
hăileni, benzi . transpor
toare cărbune, U.E. Gura- 
barza).

In aceste misiuni, de 
regulă de lungă durată, 
au fost antrenate 15 auto
speciale, 18 cadre și 60 
de militari în termen care 
au lucrat efectiv 105 ore.

Col. DIMA GHEORGHE 
Comandantul grupului,

(Continuare în pag. a 3-a)

Protecția muncii in construcții »
Pe drumul dur 

economia de piață, 
multe domenii se 
atenție scăzută unei co
ordonate esențiale pentru 
derularea normală', în 
siguranță și cu eficiență, 
a activității — protecția 
muncii. In pofida faptu
lui că în* construcții 
s-a redus considerabil

au
, cu 
aflate 
concu- 
într-o 

situație 
le-

spre 
în 

dă o

că în 
redus 

volumul lucrărilor, 
apărut unități noi, 
capital privat, 
într-o nemiloasă 
rență, dar șl 
îngrijorătoare 
privind respectarea 
gilor țării, a normelor 
de protecție a muncii.

Tocmai de aceea am 
purtat o discuție cu dl 
ing. ALEXANDRU RADU, 
inspectorul șef al In
spectoratului de Stal Te
ritorial pentru Protecția 
Muncii al județului Hu
nedoara, pe care v-o 
prezentăm în continuare.

REP. : Stimate die in
spector șef, în construcții 
sunt astăzi probleme 
multe, mai grele 

■înainte ?
A.R.: Gliiar dacă 

mul dc lucrări nu 
este atât de mare, 
vitatea în construcții s.a

diversificat, au apărut și 
unele elemente noi și, în 
general, agenții economici 
din domeniu sunt preo
cupați de materializarea 
și respectarea lor. Dar 
nu toțt.

REP.: Care ar fi cea
mai spinoasă problemă ?

A.R.: Autorizarea agen- 
ților economici din punct 
de vedere al protecției

*
economici în 
ție ?

A.R.: în
piului Deva activează cinci 
societăți comerciala cu 
pondere mare în construc
ții: SG Metal Expres SRL, 
sc ' 
SRL, 
SRL, 
SRI.
struct SRL.

nu este facultativă
această situa-

zona municl-

Absolut Cominvest 
SG Almoconstruct 

SG Ferm Construct 
ș[ SC ASAR Con-

Ar mai fi și

Interviu cu di ing. ALEXANDRU RADU, 
inspector șef al ISTPM 

Hunedoara—Deva

mai 
decât

voi li
ma!

ac ti -

muncii. In conformitate 
cu prevederile art. 9 din 
Legea Protecției Muncii, 
„desfășurarea activități, 
lor de producție sau a 
prestațiilor de servicii e-ste 
condiționată de obținerea 
autorizației de funcțio
nare din punct de vedere 
al protecției muncii, e- 
misă de către inspecto
ratele de stat teritoriale 
pentru protecția 
Totul ar trebui 
foarte clar, legea 
respectată, numai
agenți economici își 
îndatoririle pe care Ie au.

REP.: Sunt multi agenți

muncii1, 
să fîe 

trebuie 
că unii 

uită

alte firme, dar acelea au 
o activitate mai restrân
să, Societățile la care 
m-am referit anterior sunt 
autorizate din punct de 
vedere al protecției mun
cii, mai puțin ultima, a • 
flata în curs de 
zare. Nu același 
se poate spune 
societăți comerciale 
zonele Hunedoara, 
și Petroșani, care, pur și 
simplu, nu respectă le - 
gea. Din păcate, primă
riile din aceste locali • 
tăți le eliberează auto
rizații de funcționare fără

autori . 
lucra 
despre 

din 
Hațeg

a 
țin 
punct de vedere al pro. 
tecției muncii.

REP. : Pentru că tot ați 
vorbit de primării, cum a* 
preciați modul în care a- 
ccstea se Implică in apli
carea prevederilor Legii 
Protecției Muncii privind 
problema autorizării ?

A.R: Dacă ar fi să fac 
un clasament, aș pune pe 
primul loc primăria 
nedoara, pe locul doi 
cea din Deva, apoi 
cea din Orățtie. La dis. 
tanță ceva mai mare, pe 
cele din Hațeg șl Petro
șani, 
pe cea din 
lucrurile 
greu.

REP. : 
ceți în 
doarci cu cele 
anterior ?

A.R. : Repet, 
doara este pe primul 
al bunelor 
deși 
care

le pretinde autoriza- 
de funcționare din

Hu- 
pe 
pe

iar pe ultimul loc 
Călan, unde 

se mișcă foarte

Nu vă 
privința

cont razi.
Ilune- 

afirmate

Hune- 
loc 

preocupări, 
are unele lipsuri 

pot fi înlăturate,

A consemnat 
DUMITRU GIIEON’EA

(Continuare in pag. a S-a)
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plec. Vă las cu dl subpre
fect și cu dl 
neral O să 
șit".

Cerându-și 
întrucât și dânsul era foar
te grăbit, dl general (r) 
Constantin Teacă i-a aten
ționat pe cei de față că 
nu s-au respectat legile cu 
privire la pregătirea eco
nomiei și teritoriului pen
tru apărarea țării, cea re
feritoare la combaterea e- 
fectelor dezastrelor natu
rale, cerându-le primării
lor câteva situații foarte 
urgente. Apoi dl Segesvari 
a dat cuvântul dlui Gheor
ghe Iovan, directorul ge
neral a] Direcției județe
ne pentru Agricultură și 
Alimentație, care le-a co
municat primarilor faptul 
că au primit o circulară 
conform căreia primăriile 
trebuie să ia în schema lor 
un specialist agricol, sta
bilind și salariul ce li se 
cuvine acestora. „Cu ce 
bani îi plătim ?" a între
bat cineva. „De la buge
tul local" — i s-a răspuns, 
„în orice caz. ă 
necazuri din acest 
de vedere, puteți să 
dresați Consiliului 
țean".

A ajuns la cuvânt 
rectorul genera] al prefec
turii. Cu un glas ce nu 
se auzea prea bine în sala 
mare, i-a certat strașnic pe 
cei din sală pentru că pre
zintă în ședințe de consi
liu materiale slabe, că nu 
organizează licitații în spi
ritul legislației în vigoa
re, că îi obligă pe cei ce 
beneficiază de ajutor so 
cial să efectueze 
zile de lucru in 
obștii, 
dânsul — este ilegal, 
cer taxe mai mari pentru 
căsătoriile încheiate sâm
băta și duminica, ceea ce 
— a susținut cu tări% — 
nu-i permis. Un primar a 
replicat: „în multe locali
tăți din țară — am citit 
în presă — s-a luat o ast
fel de hotărâre" 
gea nu permite".
i' 
rectorul general 
mult, dar s-a 
spune „unele primării, unii 
primari", fără să aducă un 
cât de firav exemplu. Un 
domn din București — nu 
s-a anunțat cine este — 
le-a cerut primăriilor din 
Valea Jiului să întocmeas-

director ge- 
vin la sfâr-

permisiunea.

punct 
vă a- 
jude-

și di-

câtevi 
folosu: 

ceea ce — zicea 
că

„Dar le- 
„Atunci

a vorbit 
limitat a

a blo- 
neter- 

i-o în-

facob

că o situație exactă 
curilor de locuințe 
minate, pe care să 
mineze dumnealui.

După ce dl Petru
șeful compartimentului ju
ridic al Prefecturii a pre
zentat — foarte succint șl 
limpede — noile acte nor
mative apărute, s-a anun
țat că, în curând, se va 
aborda și aplicarea Legii 
Fondului Funciar. Un pri
mar din Valea Jiului a 
spus că „asta pe noi, cei 
din Vale, nu ne interesea
ză". Imediat vreo cinci- 
șase oameni s-au ridicat și 
au părăsit sala. Exemplul 
lor a fost urmat și de alți 
primari. Primarul comu
nei Băcia, ce stătea lângă 
mine, mi-a șoptit la ure
che: „Eu am terminat cu 
pământul și nu mai ră
mân, că am de rezolvat la 
Deva o mulțime de pro
bleme în interesul comu
nei". Dl Ioan Florea a ple
cat, iar după dumnealui 
au ieșit și alții. Directorul 
general al prefecturii i-a 
oprit pe trei domni ce se 
îndreptau spre ușă: „Dlor 
primari, chiar nu vă inte
resează ce discutăm noi 
aici 7" „Nu — i-a răspuns 
unul dintre ei. Avem aca
să atâtea de făcut că nu 
ne putem pierde vremea 
cu nimicuri”.

După un timp a revenit 
în sală dl Pompiliu Bu- 
dulan. „Trei lucruri vreau 
să aduc în atenția dv, dlor 
primari, le-a spus. înche
ierea cât mai grabnică a 
secerișului, accelerarea a- 
plicării Legii 
Funciar, în

ne situăm 
n De țară 

de cei 
t'de pe 

.nor Scyzați-mă din nou 
— a încheiat prefectul ju
dețului — dar trebuie să 
plec la o altă manifestare 
foarte importantă. Ce aveți 
să-mi spuneți, 
dlui Segesvari, 
nota și-mi va 
La revedere I*.

Au continuat 
oameni din sală, 
cau scaunele de 
semn de plictiseală. Câțiva ) 
pțimari — dnii Laurenriu 
Nistor (Șoimuș), Petre Da
lie (Hărău), Horia Romea 
Farcaș (Baia de Criș) ș.a. 
au ridicat probleme cum 
ar fi nepăsarea OGA față 
de decolmatarea pâraielor. 
Regiei de Drumuri și Po
duri față de starea căi-

lor de acces de interes Ju
dețean, întârzieri în com
pletarea titlurilor de pro
prietate asupra pământu
lui etc. Dl Segesvari și-a 
notat conștiincios aceste 
aspecte. „Mai avem cinci 
minute — a spus domnia 
sa la un moment dat — 
vă rugăm să limităm dis
cuțiile”. Primarul comunei 
Bunila — dl Petru Pițian 
— a mai apucat să spună 
că la astfel de manifestări 
ar, fi bine să ia parte și 
domni din conducerea u- 
nor instituții de interes ju
dețean — „Romtelecom", 
Poșta, Regia de Drumuri 
și Poduri etc. Dl subpre
fect l-a oprit: „Gata, în
cheiem aici, că trebuie să 
mergem dincolo". Unde a- 
nume n-a mai precizat.

Am ieșit din clădirea 
prefecturii împreună cu 
primarul Șoimușului. Am 
întrebat: „Ei, ce părere ai 
despre întâlnirea de la 
prefectură, die Lauren- 
țiu?". „Pierdere de vreme. 
Te rog să scrii chiar așa 
în „Cuvântul liber" : pier
dere de vreme. Să aduci 
toți primarii din județ 
pentru o oră și jumătate 
de nimicuri — este o mare 
greșeală".

iII

I

Sâmbătă,

C TVR L)

O cruciadă pentru restructurarea Văii Jiului
Se pare că după atâtea 

pariuri necaștigate, un nou 
rămășag se lansează de la 
cele mai înalte tribune: 
cel cu Valea Jiului. După 
vizita președintelui Con- 
stantinescu la Lupeni și 
Petroșani s-a format o ve
ritabilă polarizare a aten
ției opiniei publice către 
zona Văii Jiului, existând 
tentații, din partea anumi
tor zone ale politicului, de 
a mulge un strop de po
pularitate cu acest prilej. 
Unii emit slogane populis- 
te, alții cocoțează pe sce
ne cenacluri, în timp ce, 
mai pragmatice, alte for
țe se înghesuie să-și adu
că, în văzul lumii, apor 
tul de „năuhau« în ale 
reformei.

Vizita delegației de spe 
cîaliștl al Alternativei Ro
mâniei, condusă de dl Va
rujan Vosganian, președin
tele Comisiei de Buget, Fi
nanțe și Bănci a Senatului 
României, a avut ca scop 
declarat ca pe baza pro
gramului 
construit 
Consiliul 
doara să

- 0 .

complementare care să o- 
fere rezultate de durată 
pentru problemele Văii Ji
ului. Conform celor decla
rate de dl Vosganian i- 
deea postament al progra
mului de reformă este ca 
el să nu depășească ca și 
costuri actualele cheltuieli 
ce sunt absorbite în Va
le. Ca surse de finanțare 
a restructurărilor din Va
lea Jiului, vorbitorul a 
punctat fonduri bugetare 
virate în zona investițiilor, 

pur- 
statu- 

prin 
a ca
zonă.

de restructurare 
de Prefectura și 

județean Hune- 
identifice soluții

investiții autohtone 
tând însă garanția 
iui șl o atragere, 
„momeli" legislative, 
pitalului străin în
Dl Vosganian consideră că 
sindicatele minerilor din 
Valea Jiului sunt pei/ru 
reformă, arătându-și dis
ponibilitatea susținerii a- 
cesteia. S-a punctat ideea 
că reconversia forței de 
muncă se poate face, par
țial, chiar în cadrul peri
metrului minier prin dez
voltarea exploatării zăcă
mintelor cu resurse.

Prezentând programul de 
restructurare a Văii Jiului, 
întocmit de Consiliul ju-

dețean Hunedoara, dl ing. 
Gheorghe Dreghici, vicepre
ședintele consiliului, a pro- 
cizat că direcțiile avute în 
vedere sunt de natură să 
amelioreze complex spațiul 
Văii Jiului. Sunt prevăzu
te măsuri, unele puse de 
mult în aplicare, în do
meniile alimentării cu e- 
nergie termică, cu gaz me
tan sau apă potabilă. Sunt 
avute de asemenea în ve
dere reabilitări ale rețele
lor de energie electrică, de 
telecomunicații, de drumuri, 
precum și punerea bazelor 
unui sistem modern de sa
lubritate. Programul aces
ta a fost agreat de pre
ședintele Constantineseu, 
care va avea o întâlnire 
joi, 14 august a.c., cu re
prezentanți ai administra
ției publice hunedorene, ai 
sindicatelor din Valea Jiu
lui, precum și cu factori 
de decizie de la nivelul 
min'sterelor. Scopul acea- 
tei întâlniri va fi găsirea 
de resurse pentru transfer» 
marea Văii Jiului într-ws 
model al restructurării.

ADRIAN SALAGEAN

Fondului 
așa fel încât 
pe un loc mai 
și să fim a- 
ce au de su- 

urma inunda-

spuneți-1 
care va 

comunica.

să iasă 
alții miș- 
plastic în

de
8,30 Alfa șl

cu

7,00 Bună dimineața 
la... Iași!; 
Omega; 9,05 Cartea 
povești; 14.45 Turnul 
Babei; 17,00 Universul 
straniu al lui Arthur C. 
Clarke o Triunghiul Ber- 
mudelor (s); 17,30 Alo,
tu alegi!; 18,00 Atletism 
o C.M. de la Atena ; 
19.00 Teleenciclopedia ; 
20,00 Jurnal; 20,30 Săp
tămâna sportivă; 21,00 
Serial o Savannah: -2,00 
r
2
24.00 
L.A.

9 august
8.00 Tele-dimineața; 10,00 
Desene animate; 1J],15 
Dragă profesore (r); 13-00 
Viața sălbatică (do); 14,00 
Știri ; 14,20 Polițiști în
misiune (s); 16,30 Club 
Hawaii (s): 17,10 Misiu
ne la Chicago (s); 18-55 
Nici o clipă de plictisea
lă! (s); 19,30 Sirenele (s); 
20,30 Observator ; 21,00
Atac decisiv (film SUA); 
22,50 Dragoste cu năbă- 
dăi (s); 0-45 Aphrodisia 
(serial).

(PRO - TV)

Duminică,

CTVR 1 )
8,30 

; 9,05 
Anzi 
atni- 

sa-

vă place... (div.) ; 
Perla Coroanei (s); 

Detectivul din
(s); 0,50 • AS

ț TVR 2 ]

I 
I
I
II

I

CURSUL VALUTAR
8 AUGUST

10 august
Muzică populară; 12,00 
Emisiune religioasă; 14,05 
Divertisment; 15,35 Ho
llywood Top Ten ; 17-15 
Serial • Alertă pe plajă;
19.30 Serial • Giulia ;
20.30 Observator ; 21,00 
Film • Capăt de drum 
(dramă, Canada); 23-00 
Dragoste cu năbădăi (s); 
23,25 înfruntare în L.A. 
(film SUA).

7.00 TVR Cluj-N.; 
Lumină din lumină 
De la Apenini la 
(s); 9,35 Desene
mate; 11.00 Viața
tului; 12,30 Ce vrăji a 
mai făcut nevastă-mea, 
Samantha? (s); 14,15
Atlas ; 14,45 Video — 
Magazin; 17,00 Star Trek 
(s); 18,30 Desene ani
mate; 19.00 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,35 Du
minica sportivă; 21,00 
Atitudini anglo—saxone 
(film, Angiia); 23.05 
Camei Planet Olimp; 0,10 
Gala Circului francez.

(pro - Tv]
7,00 Desene animate;

8.30 Fiica oceanului (s); 
9,00 Super Abracadabra;
10.30 Mafia automobi
lelor (film SUA); 12,30 
O căsnicie perfectă (s);
14.30 Pepsi Music Show; 
15,00 Automobilism • 
Formula 1 • M.P. al 
Ungariei; 17,30 Serial 
• Strange Luck (ep. 1); 
18,15 Serial • Beverly 
Hills; 19,30 Știri ; 20,00 
Film • Străina (SUA); 
22,10 Fotomodele (s); 23-30 
Procesul etapei.

C TVR 2 J13-00 
(film 
D.A. 

sport 
Serial8,00 Atletism • C.M. 

de la Atena; 8,10 Lupii 
aerului (s); 9,05 Pas cu 
pas ; 10,00 Mondo-BIitz; 
11,00 TVR CIuj-N.: ■» io 
Misterele S.P. (s); 14,30 
Ce bine e acasă! (s); 
15>30 Desene animate ; 
1540 La izvorul doru- 

Secretele nl- 
17,00 Șeicul 

Atletism • 
Atena; 20.05

8,00 Lupii aerului (s); 
9,00 Pas cu pas; 9>30 Fe
restre deschise ; 
TVR Iași; 13,00 
ria i
13.30
14.30 
(s); 
mate; 
nisipului (s); 
cui (s); 19,50 
sportiv ; 23.00 
și Bestia Cs); 
internațional.

7,00 Desene animate; 
8,30 Flipper (s); 9,00
VToile aventuri ale Iul 
tlipper (s); 10,00 Doctor
Dollitle (film); 
întoarcerea acasă 
SUA); 15,00 Fotbal 
(d); 17,15 Motor
magazin ; 17,30
• Walker, polițist texan 
18-45 Te uiți și câștigi ! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 
Țărmul imigranților (f. 
Australia); 22.00 Stră
zile crimei (s); 23,15 Ne
muritorul (S); 0-35 Sport
la minut; 1,00 Secret 
Places (film er.J.

11,03 
Memo- 

exilului românesc ; 
I Misterele S.P. (s); 
I Ce bine e acasă.'

15,30 Desene ani- 
15,55

X

I

I 
I

(devasat+JSecretele 
17,00 Șei- 

Magazin 
Frumoasa 
0,30 Div.

(devasat+J
iui; 16,00 
șipului (s);
(s): 19,00
C.M. de la
Fata din Roma (film Ita
lia, 1982): 22,05 Fata din 
Roma (partea a II-a); 
24,00 TVM Mesa"cr; 1,00 
Jazz Alive.

lei 
lei 
Iri 
lei 
lei 
Iei 
Ici 
bază 
eîec- 
listă

7447
3981
6282

11867
4866
1180

■ 407 
la 

autorizate să
Prezenta 
cursurilor în

dolar SUA —
marcă germană —
yeni japonezi —
liră sterlină —•
franc elvețian —

franc francez —
lire italiene —

Cursurile incluse în această listă au 
cotații ale societăților bancare 
tueze operațiuni pe piața valutară, 
nu implică obligativitatea utilizării

■ tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. I

1
1

100
1
1
1

100 (ANTENA 1)
7-00 Știri • Revista 

presei ; 7,10 Alondra (s);

74)0—12,30 
li .00 Videotext; 
Amintiri (ep. 4); 
Desene animate; 
Deșertul vorbește 
20,00 Nitti (film); 
Amintiri (ep. 4); 
Brigada de șoc (s); 
Teroristul democrat 
0,30 Film erotic.

Reluări t
17-00
18^00
18.30
(do);
21-30
22.30
23,00

(ANTENA 1]
7,00 Știri ; 7,15 Mi

siune la Chicago (s); 9,00 
Desene animate; 10-00 
Animal Show (s); 11,00

7,00—12,30 1
13,00 Videotext; 
Desene animate; 
Deșerul vorbește 
20,00 Film • Prima mea 
dragoste ; 21,30 Amin
tiri (ep. 5); 22.30 Bri
gada de șoc (s); 23-00
Mama (film); 0,30 Film 
erotic 3 Video-
texL

Reluări |
17.00
18-30 
(do);
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STAREA 
MEDIUiyi

Privind calitatea fac
torilor de mediu în ju
dețul Hunedoara pentru 
perioada 28 iulie — 3 au
gust, valorile medii și 
maxime pentru poluanții 
gazoși (dioxid de azot, 
dioxid de sulf, amoniac 
și fenoli), precum și pen. 
tru pulberi în suspensie, 
s-au încadrat în valorile 
limită admise, prevăzute. 
Valorile maxime înregis
trate în această perioadă 
au fost înregistrate în 
zona Hunedoara, în zilele 
de 28 și 30 Iulie pentru 
dioxidul de azot și dio - 
xidul de sulf, în aceeași 
zonă. Pentru pulberile în 
suspensie valorile maxime 

de limita 
înre-

Hune-

s.au apropiat 
admisă și au fost 
glstrate în zona 
doara, în datele de 28 Iu
lie și 1 august, iar în zona 
Călan Ia data de 30 iu. 
He.

— Pulberile sedimen- 
tabile au continuat să 
înregistreze depășirea li
mitei admise de 17 gr/ 
mp/lună, în zonele Te- 
liuc de 6,5 ori și la Chiș- 
cădaga de 2,5 ori.

— Valorile radioactivi
tății Beta globale și ale 
dozei Gama absorbite 
s-au încadrat în limitele 
de variație ale fondului 
natural pentru toți facto
rii de mediu analizați.

— Materiile în suspen
sie pe râul Jiu provenite 
în principal de Ia uni
tățile de extracție și pre. 
lucrare a cărbunelui au

avut pentru această pe. 
rioadă o valoare medie 
de 1736,0 mg/1 și o va
loare maximă de 4013 mg/ 
1, evidențiată la data de 
2 august.

A.P.M. Deva a sancțio. 
nat contravențional în 
semestrul I. 1997 mai 
multe societăți comercia
le, agenți economici și 
persoane fizice pentru ne. 
respectarea unor preve
deri din Legea Protecției 
Mediului în valoare de 
7,550 miliccne Ici. Dintre 
acestea 4 amenzi se refe. 
ră la funcționarea fără 
acord sau autorizație de 
mediu, 2 se referă la 
depozitarea deșeurilor în 
condiții improprii și care 
au drept consecință a- 
fectarea calității factori
lor de mediu, 3 se referă 
la nerespectarea valo
rilor limită la evacuarea 
noxelor în atmosferă, 
sau în apele de supra
față, 1 se referă la mo
dul Impropriu de depo
zitare a îngrășămintelor 
chimice și a pesticidelor. 
De asemenea un act de 
contravenție a vizat na» 
respectarea prevederii din 
Legea nr. 137/1995, care 
obligă unitățile economice 
să asigure prin sisteme 
proprii — supravegherea 
mediului — pentru iden. 
tificarea și prevenirea 
riscurilor, să țină evi
dența rezultatelor pro
prii și să anunțe îmi - 
nența sau producerea unor 
eliminări neprevăzute sau 
a accidentelor — auto
ritățile competente de 
mediu.

Agenția de protecție 
a mediului Deva

i
1

.' <
14

HU- 
doi

• „PATRIA" DEVA: 
Sfântul (15—18); Creaturi 
fioroase (19—21);

• „FLACARA" 
NEDOARA: Joc în 
(15-21);

• „PARING" PETRO
ȘANI : Doamna și va
gabondul (15—18); Sfântul 
(19—21);

• „CULTURAL" LU- 
PENI : Striptease (15— 
18); Iubire și sacrificiu 
(19-21);

• „ZARAND" BRAD: 
Iubire și sacrificiu (15

• ♦

— 18); Ultima suflare <19 1 
-21);
• „PATRIA" ORĂȘTIE; Ț 

Cu gașca la Casa Albă ? 
(15—18); Striptease (19 ♦ 
-21); 1

• „LUCEAFĂRUL" ■„ 
VULCAN: Atacul mar-f 
țienilor (15—18); Doam-* 
na și vagabondul (19— 7 
21): »

• „DACIA" HAȚEG i 
Prieten și dușman (14 * 
—17); Scandalul 
Flynt (18-20);

• „LUMINA" 
Solo (15—17);

• „MUREȘUL" 
MERIA: Imperiul 
traatacă (15—17);

• „RETEZAT" uru- > 
CÂNI: Dragonul de aur* 
(15-17).

Larry » 

ILIA: î 
u 

con-^ 

URI- I

In învățământ reforma e în desfășurare
Drept argument în for

mularea aprecierii de mai 
sus, exprimată în cadrul 
unei discuții de dl Ionel 
Mos, inspector general al 
Inspectoratului 
al 
stă 
Și 
te 
prin intermediul acestea 
instituții.

Cel mal pregnant, 
gramul de reformă 
a se fi manifestat 
nivelul examenului 
bacalaureat.

— Numărul celor 
bacalaureatul 
a fost cu 6 
mic decât 
Și asta nu 
scăzut nive- 

ele •

Școlar 
județului Hunedoara, 
situația examenelor 

concursurilor organiza
ta ultimele două luni.

pre
pare 

la 
de

pro-
movați la 
din acest an 
la sută mai 
anul trecut 
pentru că a
Iul de pregătire a 
vilor, cl fiindcă a crescut 
exigența, menționează dl 
I. Moș. De altfel pro
gramul de reformă al 
Guvernului spre asta tin
de, până în 1999: ca exa
menele de absolvire — 
cel de capacitate, după 
clasa a VlII-a (începând

de anul viitor) șl, res
pectiv, bacalaureatul să 
fie cele mai serioase 
examene pe care le sus
ține elevuL Practic, ac
centul Importanțe! se va 
muta dinspre examenele 
de admitere spre cele de 
absolvire, care vor fi 
hotărâtoare.

Deocamdată. însă, prim“ 
sesiune de admitere în 
clasa a IX-a se pare că 
le-a creat ceva dificultăți 
candidaților. De vină a 
fost mai ales matemati
ca, la care subiectele au 
fost refăcute la minister, 
practic cu câteva ore 
înaintea examenului, în 
urma mediatizatei „păța
nii" cu proba de 1. română 
de la Sibiu. In plus, 
față de anii trecuțl, pre
ciza dl Moș, acum a in
tervenit soluția redistri
buirii elevilor, în funcție 
de medie (peste 5) și op
țiuni, Ia alte 
profile decât 
au susținut 
Chiar și-așa 
de-a doua

licee sau 
cel la care 

admiterea, 
pentru cea 

sesiune de

rămas 
locuri, 
cadrul

dispo. 
din 

învă- 
(cele 
Șc.

Liceul

admitere au 
nibile 1208 
care 571 în 
țământului liceal 
mai multe — Gr. 
Tnd. Călan — 37,
Teoretic Hațeg și Gr. Șc. 
Ind. Con. Maș. Petrila — 
câte 25, Gr. Șc. Ind. Hore» 
Deva — 24), și 637 de lo
curi ta cel profesional
(Grupurile Școlare Ind 
Min. din Petroșani
(PHARE) — 44, Vulcan — 
42 și Deva — 32 ș.a.). 
Pentru această a doua 
sesiune Inspectoratul Șco 
Iar intenționează să 
mial organizeze 
nele în fiecare 
școlară, ci în i 
zece centre din 
ce vor fi publicate 
vremea respectivă.

Un alt aspect al 
formei învățământului 
autonomia locală — 
făcut simțit odată 
organizarea riguroasă 
concursului de 
zare (transferare) a ca
drelor didactice, ne spune 
dl inspector general. Din

nu
exame- 
unitata 

cadrul a 
i județ, 

la

ro-

s-a 
cu 

a 
titulari.

Pompierii la inundații!
(Urmare din pag. !)

De comun acord cu pro - 
prietarii s-a ajuns la 
concluzia că în aceste 
intervenții au fost salvata 
de la degradare bunuri 
materiale și instalații va
lorând aproximativ 311 
milioane lei

Și în aceste condiții, 
în luna iulie subunitățile 
din Deva, Orăștie și Brad 
au intervenit la 5 incen
dii cu 10 mai puțin decât 
în aceeași perioadă a 
anului trecut. în două 
situații, la orele 2,00 și, 
respectiv, 3,00 noaptea 
s-a acționat pentru stin
gerea unor violente in
cendii la o șură din Be- 
riu și o casă din satul 
Podele, ca urmare a 
cărcărilor electrice 
atmosferă.

Un scurtcircuit la 
instalație electrică a 
dus pagube materiale 
importante la o locuință 
din str. Digului,

des- 
din

o 
pro-

municipiul Orăștie. 
un scurtcircuit, dar 
instalația electrică 
a dus la distrugerea unui 
autoturism Ford, proprie
tatea unui cetățean 
municipiul Deva

O situație care ar 
putut avea urmări grave 
a avut loc în bucătăria 
unui apartament din mu
nicipiul Deva, str. A. 
Iancu, unde o cratiță cu 
mâncare uitată pe ara
gazul aprins a produs 
mult fum și gaze, cre- 
ându.se panică în rândul 
locatarilor.

Ponderea 
la inundații 
și în pijima 
nii august, 
în raioanele de 
ție a Companiei 
pompieri Orăștie șl 
chetelor Brad, Orăștioara 
de Sus șl Geoagiu.

Un eveniment deosebit 
s-a derulat recent intr- 
un apartament din mu
nicipiul Petroșani, strada

Tot 
la 

auto

din

fi

intervențiilor 
se menține 
parte a lu- 
cu precădere 

interven- 
de 
Pi-

PRIMĂRIA COMUNEI

Ș O I M U Ș

Vă invită în data de

17 august 1997, ora 14,

Saturn, nr. 7, unde loca
tarul, în vârstă de 60 de 
ani, sub influența al
coolului și-a incendiat cu 
bună știință apartamentul, 

în această lună, func
ție de situația meteoro
logică, crește sau se re
duce pericolul de incen
dii la lanurile de cereale, 
precum și în zonele cu 
vegetație uscată de pe 
versanții expuși în per
manență razelor solare.

O atenție deosebită 
trebuie acordată modului 
ta care se realizează 
depozitarea palelor și a 
furajelor, fiind interzisă 
depozitarea acestora sub 
liniile aeriene de energie 
electrică, în spații cu in
stalații electrice impro
vizate sau degradate, 
în stare umedă sau 
în apropierea coșurilor de 
evacuare a fumului etc.

în agenții economici și 
Instituții se mențin stă
rile de pericole ca 
mare a neglijențelor.

ur-

i

I

câți
747 
în

me-

cel 389 de candidați, 
au concurat pe cele 
de locuri disponibile 
județ. 315 au obținut 
dii peste 5. „înghesuială
mare a fost, așa cum 
era de așteptat, la cate
drele de chimie (patru 
pe un loc), fizică și ma
tematică (câte trei pe un 
loc), de menționat fiind 
și ameliorarea (parțială) 
a situației numărului de 
cadre didactice ta Valea 
Jiului.

în felul 
zentându-se, 
gumentele 
început, nu
decât ca reforma să ac
ționeze și acolo unda 
încă nu s-a făcut aproape 
nimic, după cum se ex
prima interlocutorul nos
tru ; adică la nivelul 
structurării noilor planuri 
de Învățământ Șl a ma
nualelor școlare (inclusiv 
a celor alternative).

Discuție realizată de

acesta 
așadar, 
invocate 
mal rămâne

pre- 
ar- 
la

GEORGETA BÎRLA

ir i :—:■—:>—if

Filiala de Cruce Roșie a 
județului Hunedoara și 
Inspectoratul Județean de 
Protecție Civilă Hunedoa
ra—Deva, organizatorii ta
berei de instruire a de
tașamentelor de intervenții 
pentru situații de dezas
tre, care s-a desfășurat in

i !

Mulțumiri

perioadele 25—27 iulie și, 
1—3 august la Bulzeștil de 
Sus, sunt mulțumiți de 
rezultatele acțiunii. Aceste 
rezultate pozitive au fost 
pasibile datorită înțelege
rii găsite la sponsori, care 
au asigurat logistica ac
țiunii, lucru pentru care 
organizatorii taberei țin. 
să le mulțumească și pu
blic. (V.R).
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fONICAPITAL S.A
Societate de Valori Mobiliare
{autorizație C.N.V.ML DV ?OO/1 995)

.Membra a Bursei de Valon Bucureso
.Membra a^iștemutul de tranzacționareEiectromca RASDAO
Membra SAjocjatigi Naționale a Societăților de Valon Mobiliare
Meigbra a Societății Nationâle de Compensare Decontare si Oepoznate 

INTERMEDIAZĂ
VANZAREAJ.CUMPARAREA DE AGTIUNI

PE:
Piața RASDAQ 

Bursa de>Valori București
Piețe organizate șl supravegheate p^e care se tranzactioneaza in deplin^legalltat^ 

acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa

(aflăm de la politie fi )

la inaugurarea Căminu-

lui cultural din satul

Bejan. Vor participa

BIROURI UNICAPITAL S.A.:
soliștii: loan Bocșa,

Drăgan Muntean, Mari

Magazinul QUASAR-DEVA ■Bulevardul DECEBAL Bl. Rpjaw |
Tel.i 054/ 211*261 A

'Md.qjțui£iul QUASAft-UU N.ț DO AR A-Bulevardul DACIA
• TeL: 054/723.139V RE*

ana Deac, Lenuța Evsei,

Maria Petchcscu,

Intrarea este gratuită.

AVAW.'.V.WAWAV;

INUNDAȚII
Ploile căzute din a- 

bundență în ziua de 7 
august au provocat mari 

■ pagube materiale cetă. 
țenilor din satele comu
nei Sălașu de Sus. Au 
fost afectate 90 de gos
podării din satele Sălaș, 
Ohaba de sub Piatră și 
Zăvoi, fiind distrusă 
compromisă recolta 
pe 150 de hectare 
tivate cu grâu șl 
rumb. A fost 
pentru mai .nalte
accesul către sa .ele Pă
ros și Zăvoi aor ajun
gând pe șosta la 50—60 
de centim?tri. Nu, 
înregistrat victima 
menești.

TENTATIVA 
DE OMOR 

In seara zilei de 
august, în viral Mei 
la secția de urgență 
Spitalului 
va a fost adus în

re gravă Vasile Lucian 
Cojocaru — un tânăr de 
27 de ani, administra - 
torul S.C. Vinîrilin 
Deva. El prezenta 
plagă înțepată în 
domen. 
dicilor

sau 
de 

cul- 
pO-

blocat 
ore

s-au 
o.

7
22, 

a 
județean De- 

sta.

din 
o 

ab
ții e- 
fu. 

ti 
Agresorul, Radu 

Irimescu Iden - 
de polițiști după 

va fi

Intervenția 
arăta că ti

subțire. 
Marcel 
tificat 
circa două ore 
prezentat Pi"-he tulul în 
vederea emiterii man
datului de arestare pen
tru tentativă de

RETINUT
A fost reținut 

poliție minorul 
tru Dănuț Bundaș, 
ani. 
lie el 
f i» rt11 ’’î 
tului public și privat pe 
teritoriul comunei Vața.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Î.P.J. 

Hunedoara

omor.

de 
Dumi- 
. 17

în ziua de 29 iu- 
a săvârși trei
in dauna J-

' " ■ iȚ : . ,1 ■ .j.. .j 'i 11. i. ■ ■ . . ■'•"'.v.'vj
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* UN MINUT CU CONSTANTIN NOICA
* • ,-Cum să-i convingi pe tineri căi așteaptă 
J ;)0—40, chiar 50 de ani, înăuntrul cărora se pot pre- 
I găti și trebuie să se pregătească» spre a face, pe
* traseu ori la urmă, ceva din isprava obscur dorită? 
*1 Ei însă vor și speră să obțină dintr-o dată, ba sunt
* dezamăgiți că nu obțin — cel puțin în ochii altora 
«_ ceva care să despice lumea în două. Numai că 
1 se despică ei în două prin nerăbdarea lor — și intră 
țăpoi în statistică".

• „Cultura? A spori natura în sânul naturii pe 
ț linie de adevăr, 'bine, frumos.

Reproducerea simplă nu e cultură.
I Restul? Un stomac un sex, o poftă ce se plimbă
* peste lume".

• „Să nu te bați cu un dușman de proastă ca- 
I litate".
î C -
* iartă dacă ești fericit.
« Am simțit limpede
I mele".
* • ,»Am dat cuiva 
I m-am întors în sărăcia
i

CUVÂNTUL LIBERo t i d i ari-?i ride pe rid eht?

ca...

locuitorii Te-

1

continuă 
se vând

află 45,5 kg de
12,6 kg de carbon. 7

oxigen, 
kg 

de hidrogen, 2,1 kg de
0,7

Meridiane lirice

î » I w I

♦

I*I
I♦I
I♦
I

I 
r

• ,»Oamenii te iartă dacă faci crime. Dar nu te ♦- - • ■ • 
asta, în ceasul reînvierii !.

bogăția câtorva gânduri și l 
mea"...

• ;

/A,A»1»/.W/,W.,.V.,.,.SW>,.-WZAW^V1W.YAWi 
î

La „pânda" cu..

... multiplicând numă
rul 142.857 cu doi, trei, 
patru- cinci sau șase se 
obține un număr care 
este format din aceleași 
cifre, dar dispuse altfel? 
Multiplicând același nu
măr cu șapte se va ob
ține 999.999.

...în mileniul- următor 
omul se va putea deplasa 
în Cosmos la fel ca pe 
Pământ? Până în anul 
2010, va începe construi
rea pe Marte a unor așe
zări pentru............... .....
rei.

...vânturile 
curgătoare 
circa 6 miliarde de tone 
de pământ?

...lacrimile 
bactericidă? 
Ilați într-un 
tură, în contact cu câteva 
lacrimi, sunt omorâți sau 
anihilați.

.-.într-un corp uman cu 
o greutate de 70 kg se

și apele 
poartă anual

au acțiune 
Microbii a- 
tub de cul-

azot. 1 kg de calciu, 
kg de fosfor, 0,214 kg 
potasiu, 0-175 kg de sulf, 
0,1 kg de sodiu, 0-07 kg 
de clor?

...în Rio die Janeiro 
(Brazilia) poluarea sonoră 
a atins nivelul de 90—95 
de decibeli? Surzenia lo
cuitorilor din cauza zgo
motului e în 
creștere. Anual 
peste 28 000 aparate audi
tive.

...toate vertebratele au 
trei ochi? Cel de-al treilea 
se află în profunzimea 
creierului și poartă denu
mirea de ,- glandă piena- 
lă“ sau „epifiza". La om- 
epifiza cântărește 0,1—0>2 
g. Prin structura sa nu se 
deosebește prin nimic 
ochiul obișnuit.

Grupaj realizat de 
ILIE LEAHU

de

portavionul •
I 
I
•

pare, 
. din 
Statul

„Va yeni moartea și va avea ochii tăi — 
această moarte ce ne însoțește 
Din zori până n seară, fără somn, 
surdă ca o veche remușcarc, 
absurdă ca un viciu.
Ochii tăi vor fi zadarnicul cuvânt, 
un strigăt mut, liniștea însăși; 
astfel în fiecare dimineață, 
când în oglindă te apleci 
Dcasupră-ți, singură, îi vezi.
O, neprețuită nădejde, 
tn ziua aceea vom ști și noi 
că viață ești 
și ești neantul. 
Pentru toți moartea are o privire. 
Va veni moartea și va avea ochii tăi. 
Va fi precum sfârșitul unui viciu, 
așa cum poți vedea-n oglindă 
o față moartă cum răsare, 
așa cum asculți o gură ce se-nchide» 
Și mulți vom cobori -n vâltoare".

CESARE PAVESE 
Va veni moartea și va avea ochii tăi"

■ LEGEA DE BAZA A 
LUI MURPHY
0 Dacă ceva se poate 

strica, atunci se strica!
Consecințe:

.0 Nimic nu este așa

Tânjind — se 
după ,-vara veșnică1 
Mările Sudului, I 
Major japonez hotărăște 
debarcarea de trud^\ la 
Port Moresby ia
Guinee) și pe coast^^ de 
nord — est ale Austra
liei. La 4 mai 
Flota 4 (
Shigeyoshi Inonye) 
dică ancora din Rabaul 
(Arhipelagul 
cu destinația

Intre timp, 
de Informații ale Mari
nei Statelor Unite 
ușeso construirea 
mașini de decriptat me
sajele codate ale Mari
nei imperiale și ami
ralul Chester W. Nimitz 
— comandantul forțelor 

- ; _ îi
trimite pe contraamira
lul Frank J. — ■
cu a sa -,Task 
17“ (Gruparea 
nală — 17) în 
rea Jomard, din sud — 
estul Noii Guinei la... 
„întâlnire".

»,Pânda" lui Fletcher 
Se transformă între 7—8 
mai 1942 în ceea ce a 
intrat în istorie drept

tru^. la
Jia

1942.
(viceamiralul
' ----- ) ri-

Bismark) 
sud.

Serviciile

re- 
unci

sij navale din Pacific

Fletcht 
Force — 
operațio- 

strâmtoa-

■IH Printre hârtiile mele 
găsesc o însemnare de- 

Ispre o carte neobișnuită. 
Este vorba despre o

I carte a lui Albert Mem- 
mi intitulată Scrisul co-I lorat sau te iubesc în II roșu". Un pix tip „Ca- 
meleon"- deci eu mai

I multe culori, i-a sugerat 
autorului o teorie șl o

I practică a scrisului co
lorat- reacție — firească

I — față de monotonia 
alb — negrului. Partea 

icea maj interesantă a 
teoriei este acolo unde

IMemmi pune în relație 
culorile cu diferite tră-

Iiri afective, tipuri de 
limbaj șj tipuri de me-

Isaj: astfel, limbajul
constatativ este asociat 

w

•

Marea de • I 
prima J» 

dată în istoria conflicte-J» 
sunt anga- • J 

jate în luptă portavioa-!;

„Bătălia din 
Corali". Pentru

lor armate-

nele și — tot pentru 
prima dată, în această 
bătălie, s-a folosit ex-; 
clusiv aviația purtată,, 
navele adverse aflân-; 
du-se dincolo de orizon- ] 
tul optic. i,

Japonia a pierdut port-ff 
avionul -,Shoho“ și ~ 
kaku" avariat, un 
trugator, trei nave 
trupe scufundate 
avioane iar Statele 
nite pierd 
,-Lexington" 
town" avariat, 
trolier scufundat și 
avioane, dar pentru 
ma dată Japonia nu 
mai putut îndeplini 
nurile.

Studiourile -.Columbia” 
evocă evenimentele în 
„Battle of Coral Sea“ 
(Bătălia din Marea de 
Corali), în egia lui Paul 
Vendkos- cu Cliff Ro
bertson în rolul princi
pal.

„Zui- ■: 
dis-!; 

cu ;■ 
și 8( ■! 

u-j; 
portavionul. ■ 

și „York-jl 
un pe- • j 

81 5 
pri-;: 
și-a? 
pla- '•

I
•
I
I

de facil precum pare.
Q Toate durează multi 

mai mult decât s-ar crede.
•0 Dacă evenimentelor 

li se permite o desfășurare 
liberă, ele progresează dla 
rău în mai rău.

0 Orice soluție
. rează noi probleme.

0 Natura mamă 
parșivă-
■ CONCEPȚIA

MURPHY DESPRE VA
LOARE
0 L ucrurile se distrug 

proporțional cu valoa
rea lor.
■ REVIZUIREA MAI E- 

XACTA A LEGII LUI 
MURPHY
0 Totul se distruge 

deodată.
■ COMENTARIUL 

O’TOOLE 
MURPHY
0 Murphy 

optimist.
■ EXCEPȚIA

gene- -

este

JDRAGA, /Iff CAhEN 
PAR N-AI SĂSIV ?

ADRIAN CRUl’ENSCIHț

cu negrul- analogia * cu 
galbenul, dorința cu ver
dele , fantezia cu al
bastrul și emoția cu 
roșul. Interpretările lui 
Memmi pot fi comparate 
cu cele ale Iui Rimbaud 
care în ,-Voylles“ des
fășoară o teorie similară, 
astfel negrul este aso
ciat cu moartea, albul 
cu puritatea- roșul cu 
pasiunea, verdele cu fe
cunditatea și alchimia, 
albastrul iu cosmosul și 
divinitatea. □ ,-Profeso
rul meu de ironie" mă 
poartă prin zona unde 
pictorul Manet — prin- 
tr-o formulă memorabilă 
și amazantă — spune 
despre Mallarme : ,-Ai
zice că e fiul unui preot

LA-ptRîNT
și al unei dansatoare". 
Ce-a vrut să spună Ma
net cu asta? Cred eă a 
vrut să facă o asociere 
imposibilă- care încalcă 
niște norme religioase 
șl morale. Apoi, că poe
zia Iui Mallarme ar fi 
o combinație între ri
goare și frivolitate, au
torul apărând ca o fi
ință singulară, bizară, 
fruct al unei acuplări

-,monstruoase"... ■ Im- 
bogățiților peste noapte, 
care-și etalează la tot 
pasul mitocănia nativă 
și prostia enciclopedică 
le-aș aminti cuvintele 
neuitatului Vaslle Vol- 
culescu: „Sulfura nu
este parvenită- ca bogă
ția; nu poți ajunge, 
printr-o speculă de câ
teva luni, cult, cum ai 
ajunge îmbogățit de răz
boi". ■ Maj ‘ în tinerețe.

LUI

LWI
DESPRE

a fost un

A ȘASEA 
A LUI ZYMURGG 

0 Dacă un lucru e 6ă 
cadă, atunci se 
șește.
■ LEGEA 

SCOTT
0 După 

nat lucrul, 
eroare fundamentală.

CONSECINȚE:
0 De obicei versiunea 

inițială este imposibil de 
restaurat.
■ AXIOMELE 

GINSBERG
0 Nu
O Nu 

remiză.
0 Nu 

dona.

prăbu-

ÎNTAl

terml-ee am
descoperim O

se poate 
se poate

LUI

câștiga, 
obține

se poate aban-

în „drumurile europene", 
am trăit privilegiul de 
a vizita muzeu] în aer 
liber al sculptorului Cari 
Milles- din Millesgarden. 
Lucrările în marmură și 
bronz erau așezate pe o 
faleză stâncoasă, într-un 
peisaj amețitor — de pini 
și mesteceni. La intrare, 
pe o grilă de fier for
jat- artistul plasase de
viza: „Lăsați-mă să lu
crez în timp ce soarele 
strălucește". Peste tot, 
figuri în zbor, statul a" 
șezate pe solul pavat. 
Lumina șl roiește pe b 
mică naiadă — o fată 
eliberată din pântecul 
morții —, sub care stă 
scris: „In argilă mî-am 
petrecut copilăria. Sub

mâna lui Milles am de
venit ceea ce sunt. Și 
iată-mă aici pentru a te 
ajuta să uiți tristețea 
vieții”. ■ Obișnuiesc să 
scriu câteva cuvinte cu 
majusculă: Mamă, Viață» 
Floarea Soarelui, Moarte, 
întâmplare-.- ■ Fizicia
nul Erwin Schrodinger 
— întrecându-1 pe bio
logii gânditori in pro
priul lor câmp de gân
dire — a afirmat că 
.•obiectele vii se hrănesc 
cu ordine". Privind în 
jur, constatăm că res
pectabilul fizician e con
trazis la fiecare pas. Șl 
mă gândesc doar la ,o- 
bîectele vii" bipede...

ILIE LEAIIU

I

I
«
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[ CALEIDOSCOP DUMINICAL ]
t „6a să fii om întreg,
■ atâtea sunt necesare...
1 Să cunoști nesfârșita
) melancolie a șesurilor 
( peste care alunecă norii- 
i anii, cocorii...

Să știi cum arată 
1 câmpia sub razele soa- 
i relui, sub razele lunii- 
' sub ploile calde ale pri

măverii, sub recile ploi 
ale toamnei, sub acele 
triste ploi in stare să 
schimbe conținutul u- 
niversului.

> 6a să fii om întreg se 
1 cuvine să știi cum a - 
\ rată câmpia când pe în- 
l tinderea ei se sparge

Reflecția săptămânii
imensul gălbenuș de ou 
al rapiței- când unduie 
grâul și foșnește po
rumbul, cele două plante 
istorice și fundamenta
le, sau celelalte despre 
care se vorbește mai 
puțin, dar fac» nu mal 
puțin, bucuria ochiului’ 
dughia, ovăzul și trifoiul 
pe care în nopțile în
tunecoase- a căror beznă 
e spartă doar Ici șl colo 
de focuri răzlețe, eu 
atâta voluptate îl ron
țăie caii, părând, în 
astfel de nopți- când

lumea pendulează în
tre realitate și nălucire, 
ființe de pe un alt tă
râm, chiar ale diavo
lului- trimise să-i fure 
când i-ar cuprinde som
nul, pe cei ce îi pasc 
hoțește, eum m.au furat 
pe mine odată- în copi
lărie, ducându-mă în 
galop peste un câmp de 
oase albe.

Ca să fii om întreg, 
atâtea sunt necesare...

Să știi cum arată 
câmpia în răstimpul când 
nu e nici ogor, nici lăn

ci devine o realitate 
căreia părinții noștri 
n-au ostenit să-l guste 
șl să-i cânte farmecul.

Legi care au schimbat 
atâtea în jurul nostru 
fao ca viața acestei ipos
taze a câmpiei să fie 
tot mai scurtă și s-ar 
putea ca, pentru gene
rațiile viitoare, cuvântul 
ce o numește — adică | 
miriște — să nu mal , 
însemne- spre marea lor ; 
pagubă, nimlo". f

GEO BOGZA i
,/Miriștea"

Selecție de F
ILIE LEAHU

.’.'.W.’A*

w.v.v.v,
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Fel de fel
• Ghicitul în... castravete se 

practică- tradițional, în Elveția. 
Șeful familiei, în noaptea de 
Anul Nou, taie în 12 felii un 
castravete, presară feliile cu sare- 
apoi prezice care luni din an vor 
fi ploioase și care secetoase, după 
cum s-a topit sarea pe felia 
corespunzătoare fiecărei luni a 
anului.

• Câinii șl pisicile aud bine 
ultrasunetele. Câinele percepe os
cilații de până la 60 000 hertzi, iar

pisicii îl este accesibil un dia
pazon și mai înalt. Pe baza a- 
cestei însușiri- a intrat în uz un 
stil de dresaj cu semnale (pro
duse ae fluiere speciale) în banda 
de ultrasunet. Câinele le aude 
perfect, însă dresorul nu le aude 
deloe.

• Crizanteme cu miros de 
vjolete au reallizat horticultorii 
bretoni (în Franța); nesatisfăcuți 
pe deplin de acest succes, el se 
străduieso de câțiva ani să obțină 
acum... violete cu parfum de cri
zanteme.

■ Gel mai mare consumator 
de metale din lume este.., ru
gina. Ea scoate din uz circa 40 la 
sută din oțel.

• Cel mal vechi act de căsă
torie se poate vedea la British 
Museum din Londra. Din noroi 
de Nil s-a confecționat o placă de 
12 cm lungime și 6 cm lățime, pe 
care s-a consemnat, prin săpare- 
căsătoria unui faraon cu fiica re
gelui Babilonului. Actul are G 
vechime de peste 3410 ani.
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Contacte
Intr-o dimineață m-am 

trezit cu aceste gân
duri :

Trăim în viteză, preo
cupați mereu de a fi mal 
mult și a avea mâl mult- 
suntem fiecare aseme
nea unul tăvălug ce 
trece prin viață... A-

gLEPSIDRÂ)
ceasta viață pe care o 
presupunem un mara 
ton, grăbîndu-ne să 
ajungem la finiș, ba 
chiar uitând că-n acest 
caz terminarea cursei 
înseamnă iremediabilul 
sfârșit.

Tot alergând trecem 
oarecum grăbiți și chiar 
indiferenți pe lângă oa
meni șl întâmplări ce 
nu se leagă direct de 
viața noastră cotidiană și

ne restrângem tot mal 
mult sfera de interes. 
Natura o considerăm 
doar un decor și legă
tura cu pământul, plan
tele șl animalele devine 
tot mai slabă, mai ștear
să. Din păcate nici se
menii nu ne prea inte
resează decât în măsura 
în care ne-ar putea afec
ta propriul .-maraton". 
Contactele noastre cu 
natura și semenii devin 
tot mai superficiale, 
transformându-se în 
pseudocontacte.

Și atunci, să ne mai 
mirăm că ne agățăm 
de un fir de pai spu- 
nându-ne că este o grin- 
Hă salvatoare, când 
încercăm să navigăm pe 
mările vieții plutind 
în derivă sau chiar 
naufragiind ?

t
w 
ț
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XNA DELEANU

Surprizele naturii
• Un animal marin a 

cărui denumire latină 
este „Synapta maculata" 
are un corp care sea
mănă perfect cu un colier 
de perle.

• Au fost găsite resturi 
fosilizate ale unor libe
lule cu o deschidere de 
aripi de 75 cm. Desco

perirea aceasta presupune 
faptul că acum multe 
milenii existau numeroa
se specii de insecte care 
aveau dimensiuni supe
rioare celor actuale.

• In Africa trăiește o 
specie de porumbel de
numit șerpar (Circaetua 
gallicus) care se re-

C UMOR 3
Căpitanul unui vas de 

pescuit oceanic a ieșit la 
pensie. Intr-o dimineață, 
soția îi pune o plasă în 
mână și-i zice ;

— Du-te să aduci pește!
— Câte tone ?

- O -

Speriat de sirenele ma
șinilor de poliție, un in
fractor alunecă de pe 
scoperișul unui zgârie— 
nori. în cădere el strigă:

— Prindee... ți-mă ... Eu 
sunt hoo...țu...ul !

- 0 -

— Gigele, de ce întâr
zii în fiecare dimineață?

— Doamna învățătoa
re, după ce dau colțul- 
văd semnul „Școală! Mic
șorați viteza !“.

- O -
Neavând bani să-și 

cumpere o Instalație de 
alarmă, pentru a o instala 
la automobil, cineva a 
scris un bilet pe care 
l-a pus la loc vizibil : 
„Radioul e defect- mo
torul e furat, benzină 
n-are...“

A doua zi dimineață, 
a găsit în loeul biletului 
următorul text: ,-Atunci
nu-ți trebuie nici roțile!".

- 0 -
între sicilieni :
- Și signor Bogatelli 

nu s-a mirat când î-ai 
cerut mâna fiicei sale ?

— Ba da. Practic, i-a 
căzut pistolul din mână!

marcă prin faptul că este 
un înverșunat dușman al 
șerpilor și chiar al celor 
mai veninoși.

• O singură picătură de 
apă poate să conțină 50 
de milioane de bacterii*

• Când zboară- musca 
bate din aripi într-ua 
ritm de 200 de ori pe 
secundă.

• O rândunică poate 
să reziste fără să mă
nânce timp de numai 24 
de ore. In schimb- acvila 
regală poate să rabde 
timp de 21 de zile.

• Există o varietate de 
bambus cu tulpini care 
în anumite perioade ale 
anului cresc cu câte 3tf 
cm pe zi.

Grupaj de ILIE LEAI1U

LA MARE

ORIZONTAL: I) Catargele euforicei 
corăbii dionisiace - Motiv de indispo
ziție pe seamă unor corăbii; 2) Scut 
terestru în lupta împotriva stihiilor 
mării — Dudă neagră de piatră coaptă 
In adâncul mării; 3) Tip de comandă 
în mica flotă — Vetust nivel superior 
în arhitectura ierarhiilor; 4) Antiteză 
formulată într-un termen scurt — Con

AâlHiiil ..i.a
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tacte terestre ale unor nave aflate in 
misiune; 5) Moară stricată pe valușile 
mării de ocări — Factor de ordine la 
scara valorilor pe litoral ; 6) Miniar- 
ticol folosit pentru... . băi! — Amarare 
implacabilă Ia țărmul neîmplinirilor; 7) 
Navigatoare fără cârmă pe valurile tul
buri ale fantasmelor — Indice restrâns 
de referință al ordinii de zi; 8) Croa
zieră în circuit planificată pe etape — 
Bază navală .cu specialitate submarină; 
9) Timonier riguros pentru corabia ani
lor de studii (pl.) — Temerar eșuat în 
mare, biruit de o rază de soare ; 10) 
Scule speciale pentru intervenții delica
te — Broșe de mărgean la toga stăpâ
nului mărilor.

VERTICAL: 1) Navigator în alb pe 
o mare de aur negru — Motivație de 
urgență pentru construirea primei nave ; 
2) Eșuat în valurile vieții pe corabia 
aspirațiilor — Mrejele frumuseții arun - 
cate în oceanul plăcerilor; 3) Impera
tiv în materie de transport în radă! —■ 
Ghid autoritar pe itinerare marine ; 4)
Rechin pentru cel în treacăt prin strâm 
toare — Piatră de mozaic la edificiul 
Euterpci j 5) Expresie infinitivală afec

tivă de odinioară — Punct cardinal a- 
rătat de busola intimității; 6) Ispiti
toare perfidă pentru naivii din lumea 
adâncurilor — Secat substanțial fără pic 
de sete !; 7) Cheia enigmei aflată Ia
câștigător ! — . Pierdut mai mereu în 
concediu la mare ; 8) Privitoare Ia scoi
cile mirifice ale întinderilor marine — 
Interlocutor cu replici prompte, dar fără 
fantezie (var.); 9) Oceanul fără valuri 
al unor nave moderne —- Tratat de a- 
lianță pentru două puteri navale; 10) 
Biet vâslaș pe o mare fără apă — 
Regatele albastre ale împărăției Iui 
Neptun.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI
„SIMETRII".

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU
DE SAMBATA TREGUTAs

1) METAFORICA; 2) ACOTILEDON; 
3) MO — ARA0 — LE ; 4) ANASON 
— TOM | 5) LOGAS — LOCO | 6)
IMAT — GANAF; 7) GIR — 6ODATI; 
8) UG — GAPI — AL; 9) TOTALITARI 
!•) ASIMILAȚIE.

■ - ------- ----------- ■ ■ KUEEKK.............n .......................
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Obligația morală mă în
deamnă să scriu aceste 
rânduri, să spun acum 
deschis că demisia mea 
din P D S.R., cu mult 
timD în urmă, nu a fost 
întâmplătoare- nu a fost 
un moft, ci s-a datorat 

j nemulțumirii față de to- 
■ talitarismul și clientelis- 
' mul manifestate de condu

cerea executivă a acestui 
I partid, al cărui inițiator 
> pentru înființarea în ju
dețul Hun? loara am fost

Prin natura funcției .de 
l*tat și de partid în care 
m-am aflat ’emporar. am 

lucrat cu toți membrii 
îmarcanți ai P.D-S.R., a- 
i flați acum în două ta

bere beligerante, încât 
'pot despărți binele de

Pentru ce Alianța

îi apără pe parlamentarii i 
corupți.

Acest tablou sumbru, i 
ce caracterizează tot mai 
șubreda echipă condusă 
de Ion Iliescu- îi anunță 
eșecul total, iar omul 
Iliescu- și prin faptul că 
nu s-a despărțit de ve 
chea gardă a pierdut pen
tru totdeauna-

Saturați de Rreșelile 
doctrinare, de manifestă
rile de infatuare șî tota
litarism, la recenta Con
ferință Națională au re
nunțat la P.D-S.R. oameni 
care știu ce vor- cu mo 
rală și cu bun simț, care 
și-au dat seama că nu pot 
dialoga cu zidul de beton 
al surzilor oameni cu i- 
dei moderne, de îmbinare

; Restaurantul -.Perla I Cetății" din Deva
a fost luat în locație de 

(gestiune de un cuplu 
româno — italian, pro- J prietar al SC, „Excel* I sior“ fî.R.L- Românoț 

’ pentru că unul din 
j patroni e român de 
• naționalitate. Mă rog. I Datorită pretențiilor fi- 
« nanciare ale proprijeta- I rului localului — S.C.

.-Transilvania" S-A* — 
> unui român nu i-a fost I la îndemână să închi- 
! rieze în Locație.I Ca să spunem adevă- 
» rului pe nume, investi- 
| torul româno — italian 
* în restaurantul respec- 
| tiv a dat o altă prestanță- J modernitate și functio- 
Inalitate tuturor spațiilor 

care interesează contac-
■ tul cu publicul: salon I de servire, terasa de Ja 
• etaj, terasa deschisă de I la parter, bucătărie, bar, 
» grupuri sanitare. Totul I a fost utilat la standarde 
« mai mult sau mai puțin 
* __ __________________ __

Pomul
europene. Că ne mai 
dăm noi consumatorii 
în petic (unii dintre noi, 
evident) distrugând cu 
rea voință unele lucruri 
bine făcute, asta este 
altceva- Cheltuiiala n-a 
fost făcută fără intenția 
de a Cumpăra ulterior lo
calul dar și asta esto 
altă poveste.

împreună cu un co
leg am fost zilele tre
cute clienții acestui lo
cal. I.a cc altceva decât 
la o pizza, având în 
vedere ambiția declarată 
a investitorului italian 
de a premova pe lista 
meniu doar produse i- 
taliene realizate cu ma
terie primă preponderent 
din Italia, zice-se- Din 
întâmplare colegul ser
vise acest produs în pa
tria lui de origine- Ceea 
ce se servește la ,.Perla 
Cetății" la prețul de

lăudat
15 000 de lei porția e cam 
depărtișor de ceea ce 
înseamnă el în patria 
mamă. Un polonic de 
cocă, o idee de parme
zan câteva bucăți de 
mezeluri, sos de roșii 
și gata, 15000 de lei 
s-au mutat în buzunarele 
patronilor Prețul ca 
prețul, pe acela, în con
dițiile economiei de 
piață, sl-l face fiecare 
cum ciede că e mai bine 
pentru el, dar un produs 
pe care plătești ceva 
mai mult decât echi
valentul a doi dolari, 
adică prețul a aproape 
5 ore de muncă socotite 
la salariul mediu net pe 
economie ai avea pre
tenția să fie realizat 
după rețeta lui originală.

Cu patronul S-C- „Ex
celsior" însă mai avem 
și alte treburi. In anu
mite zile ale săptămânii. 

ta .,Perla'-‘ funcționează | 
discotecă. Cu intrare, * i 
bineînțeles* Foarte bine, | 
sÂ se distreze tinerii- Nu- * 
mal că distracția cu mu- I 
zici la maximum de de- ; 
cibeli face imposibil |' 
până In jurul orei unu » 
somnul cetățenilor pe o 1 
rază de cel puțin 1 ki- J 
lometru. Despre acest | 
lucru am mal discutat I 
cu patronul din partea 1 
italiană în urmă cu cir- | 
ca o lună de zile, dar . 
pe o ureche a intrat pe I 
alta a ieșit- Când am • 
încercat a doua oară | 
să aduc vorba de acest » 
lucru, italianul s-a ară- I 
tat iritat și nervos. Mă * 
rog, ifose cum mai cu- I 
noaștem și de la ai noș- « 
tri Sesizăm deci pe a- I 
ceastă cale cu faptul în • 
discuție atât Oficiul pen- | 
tru p-ctreția consumata- J 
rului, cât și Agenția de > 
protecția mediului.

ION CIOCLEI ]

Pentru România ? Informații de la C.C.I. 
Hunedoara-Deva

rău. afirmând cu toată 
‘ răspunderea că formația 
rămasă cu Ion Iliescu 

[ «ste un zid de beton, un 
»rn al surzilor, fie între 

1 ei și cavaleri de ,.Malta" 
•— sau mai știi? — poate 

de „Ialta".
Doctrinar, P D-S.R. este 

' «in amalgam, un alambic 
| bazat pe minciună și cli- 
' entelism. pe promisiuni 

iără acoperire, cu idei de 
[la extrema stângă până 
Ia extrema dreaptă. De 
altfel, refuzul categoric 
de a umbla la doctrină, 
chiar la diferite funcții, 
la recenta Conferință Na
țională a PDSR, vine să 
întărească ceea ce susțin.

Modul cum funcționează 
Acest partid» de opoziție 
constructivă, cum se do
rește, este demonstrat do 
prestația submediocră a 
parlamentarilor săi- Lupta 
antidemocratică a PDSR 
a fost ușor de sesizat și 
Ia conferința organizației 
județene de Ia Hunedoara, 
unde se chema la luptă, 
la nesupunere, la sabotaje 
(contra cui?), în timp ce 
la masa prezidiului se a 
flau oameni care nu au 
ridicat un deget în lupta 
Împotriva corupției, ba 
mai mult i-au apărat și 

între liberalism ți social- 
democrație.

Acestui grup de Iniția
tivă, condus de Teodor 
Meleșcanu, ce se va consti
tui într-un partid modern 
— Alianța pentru Româ
nia — trebuie să ne ală
turăm- Nu trebuie să ne 
lăsăm induși în eroare 
de „binefăcători", cărora 
le apune soarele șl care 
lansează tot felul de di
versiuni. Punctele înscrise 
în Declarația de Apel a 
A.P.R. dovedesc seriozi
tatea și maturitatea a- 
cestei formațiuni*

liespcctaroa moralității 
In ziața poiuică- consec
vența rață de toate valo- 
r‘ie social — democratice, 
realism șî pragmatism în 
abordarea problemelor e- 
conomice și sociale sunt 
doar câteva din ideile 
fundamentale care mă de
termină să mă alătur 
acestei formațiuni. Poate 
că aceste rânduri vor 
avea darul să trezească 
în inimile hunedorenilor 
dorința de a participa la 
o viață politică activă* 
fără încrâncenări sau pre
judecăți.
Ing. GEORGEL RAlCAN, 
ex — prefect al județului 

Hunedoara

Agendă sindicală 
siderurgică

• Sindicatul „Siderur- 
gistul" este semnatar al 
Convenției de Acompania
ment Social în Metalurgie, 
convenție negociată si sem
nată de FNS MEATAROM

șl patronatul siderurgie 
aflată în prezent pe masa 
de lucru a Guvernului, 
precum și membru fon
dator al Uniunii Națio
nale de Reconversie în 
metalurgie.

• Pentru unele servicii 
destinate membrilor pro
prii, sindicatul a înființat 
un oficiu economic, con
ținând activități produc
tive- comerciale, turistica 
și culturale. înfîințân- 
du-se (recuperativ) 105 la- 
euri de muncă. Sindica
tul asigură anual bilete 
de odihnă și -tratament 
pentru aproximativ 2000 
de persoane-

• In cei cinci ani scurși 
de la declanșarea restruc
turării. în condițiile știute 
(promisiuni electorale ne
onorate, sau greoi efec 
tuate, scăderea drastică 
a nivelului de trai, infla 
ție> sărăcie etc.) — șo
majul este contracarat șî 
prin excelenta resorbție a 
peste 1300 de salariați în

alte domenii productive 
decât cele specifice: sec
ția de utilaj tehnologie, 
un atelier de cărămizi 
dolomitice și prafuri de 
turnare, sector prin care 
se valorifică imensa can
titate de zgură de furnal 
reziduală, un atelier de 
confecții metalice, o fa
brică de vată minerală 
etc-.. Ingenioasă instru
mentație de a opri tăvă
lugul distructiv al șoma
jului. sărăciei, durerilor 
sociale (Eugen Evu)

Se niai asfaltează și străzi prin Deva.
Foto ANTON SOC ACI

• în perioada 8—12 
septembrie a.c. se desfă
șoară la Neptun a XI-a 
ediție a Târgului Național 
en gros de îmbrăcăminte

' și încălțăminte TIMINTE35 
97* Vor fi prezenți pro
ducători, importatori și 
comercianți în vederea 
realizării de contacte de 
afaceri și lansări de co
menzi pentru primăvară 
— vară 1998*
• PIMEX FAIR BT 

organizează. între 26—28 
noiembrie 1997, Ia Buda

pesta, expoziția PIETA 
‘97 de pompe funebre 
monumente funerarl
Pentru firmele din județul 
Hunedoara se acordă « 
reducere de 10 la sută 
din tarifele de expune.™

Firmele interesate să 
participe la PIETA ’97 
pot obține informații su 
plimentare la C.C-I. Hu
nedoara — Deva, începând 
cu data de 25 august 
1997.
• C-C-I.R. ISRAEL or

ganizează Ml&une econo
mică de vizitare a expo
ziției PLASTO ISPACK 
’97, care se va desfășura 
în perioada 15—18 (Sep
tembrie a.c- la Tel Aviv. 
Domeniul: produse din 
mase plastice, cauciuc și 
ambalaje.
• C.C.I- a României va 

realiza un CD—ROM in
titulat PRO — BUSINESS 
ROMANIA- Firmele in
teresate să apară în ace 
GD—ROM sunt rugat- 
să se adreseze Ia C.C-I. 
Hunedoara până la data 
de 27. 08- 1997.

Orice informații în legă
tură cu anunțurile de 
mai sus vor putea fi 
„obținute-. începând cu 
data de 25 august a.c-, la 
sediul C.C.I. Hunedoara 
— Deva, tel. 212924, 216792; 
fax: 218973-

Protecția muncii In construcții nu este facultativă
(Urmare din pag. 1)

ieunoscând bine perse
verența cu care se ac
ționează aici.

REP.: Ce ne puteți 
spune in privința ac
cidentelor de muncă din 
construcții, în sectorul 
privai ?

A.R. : în anul 1996, 
Ia SC Metal Expres £>Rb 
Deva s-a înregistrat un 
accident de muncă mortal 
în timpul efectuării unor 
lucrări Ia Teatrul de 
estradă. Accidentul s-a 
produs din cauza unei 
schele construită Impro
vizat fără proiect sau 
fisă tehnologică. Un ac - 
cident de muncă similar 

Tî*

s-a înregistrat și Ia SO 
Gheorghițoaia SNG Vul - 
can, tot în anul 1996. 
Această societate corner. 
cială era neautorizată din 
punct de vedere al pro
tecției muncii. Victima a 
căzut de pe terasa unul 
bloc. Patronul acestei 
firme lucra cu șomeri 
provenițî din sectorul 
minier, neavând nici un 
cadru de specialitate sau 
vreun conducător de for
mație de lucru. împo
triva acestuia s-a făcut 
propunere pentru deschi- 
der ■ i anchetei penale.

REP.: Cum este pedep
sită de lege aesfășurarca 
activităților fără a avea o 
autorizație de funcționare 
din punct de vedere al pro

tecției muncii ?
Ă.R.: Potrivit prevede 

rilor art. 38, alineat I, din 
Legea Protecției Muncii nr. 
90/1996, desiășurarea ac* 
tivităților fără autorizația 
în cauză constituie infraa- 
tiune și se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau amendă pentru 
cei vinovațî.

REP.: Cam Ce deficien
țe considerați că persistă 
în activitatea de con
strucții ?

A.R.: în acest sector, 
inspecibrul de speciali
tate, dl îng. Nicolae Șu- 
teu, efectuează periodic 
controale, care scot în 
evidență o serie de de
ficiențe. Constatăm cu 
surpr-’-’dere că, în anu. 

mite etape, acestea sunt 
înlăturate, dar în timp ele 
reapar, ceea ce denotă 
O lipsă de perseverență, 
din partea conducerii per
soanei juridice privind 
urmărirea permanentă a 
respectării măsurilor spe
cifice de securitate a 
muncii.

REP.: Concret, ce a- 
bateri apar ?

A.R.: Nu se întocmeso 
fișe tehnologice pentru 
lucrările cu grad ridicat 
de dificultate, nu se fo
losește echipamentul de 
protecție pentru lucrul 
la înălțime. Aici este 
bine să arătăm că, în 
anul 1996, din cele cinci 
accidente de muncă mor. 
tale înregistrate In secto

rul construcții patru s.au 
datorat căderilor de . la 
înălțime. Lucrările care 
se execută la înălțime nu 
sunt supravegheate de 
maistrul sau șeful de 
lucrare, nu se respectă 
prevederile normelor spe
cifice de securitate a 
muncii privind montarea 
schelelor.

REP. 5 Cu ce ați dori să 
încheiem această discu
ție ?

A.R. i Obținerea auto
rizației de funcționare din 
punct de vedere al pro
tecției muncii trebuie să 
premeargă începerii ori
căror activități. în caz 
contrar, primul pas făcut 
înseamnă o infracțiune Ia 
Legea Protecției Muncii, 

cu consecințele care de
curg. Prin eliberarea a. 
cestei autorizații se con
firmă faptul că, prin mo
dul de organizare a a- 
gentului economie, sunt 
luate măsurile minimale 
pentru asigurarea secu . 
rității muncii salariaților.- 
Să nu uităm, de aseme
nea, că în 6onsti:uția 
României este garantat 
dreptul la muncă, lm - 
plicit și dreptul la secu
ritate în muncă al oa - 
menilor, de aici rezultând 
și marca responsabilita
te de care trebuie să fie 
eonștienți toți conducăto
rii societăților comercia
le. șantierelor, punctelor de 
lucru, dar și fiecare mun. 
cltor în parte.
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CONFERINȚA de presa

P. D. oferă presei diversitate
Joi. 7 "u^ust - c -.- 

tful 'județean al filialei 
Hunedoara a Partidului 
Democrat a invitat ziaris-1 
tii la o conferință de 
presă mai aparte, mar
cată de diversitate te
matică.

Conferința a fost defi
nită că fiind contactul 
cu presa premergător 
Conferinței Naționale a 
priciului ce va avea loc 
în zilele de 29—30 au
gust a.c.

Domnul Ovidiu Jurcă 
vicepreședinte al filialei 
județene a partidului i-a 
informat pe ziariști asu
pra principalelor pro
bleme in atentia Con
ferinței Naționale. La

dispoziția lor a fost pusă 
compoziția numerică, pe 
vârste, profesii și sexe 
a organizației județene. 
La data de 6 august or
ganizația număra 198 de 
ingineri, 8 juriști, 62 de 
profesori, 45 de economiști, 
259 cu alte studii supe
rioare, 802 memtbri cu 
studii medii 446 alte ca
tegorii sociale și profesio
nale.

Pe acest plan organiza
ția prezintă o compozi
ție de bună calitate. Nu
mărul mare de membri sub 
30 de ani — 473 și doar 
280 trecuți de 60 de ani 
fac din organizația jude
țeană a P.D. o organi
zație viguroasă. Prezența

femeilor în proporție de 
aproape 45 la sută a. 
testă un adevăr înde
obște cunoscut: partidul 
domnului Roman întru
nește o bună adeziune 
feminină.

Acestea fiind zise, dia
logul ziariștilor a conti
nuat cu domnul Iosif 
Blaga, primarul din par
tea PD al municipiului 
Oră știe, despre proble
mele pe care le are de 
depășit un primar de 
municioiu din partea u- 
nul partid al coaliției la 
guvernare. într.un consi
liu care cuprinde multi 
reprezentanți ai CDR cu 
care PD nu se află în 
termenii cei mai amia
bili, dar și ai opoziției | 
despre realizările obți
nute în condițiile unui bu
get de austeritate.

A mai continuat dialo

gul cu domnul Sorin 
Silaghi, consilier jude
țean din partea PD- De
spre elemente ale pro
gramului de reabilitare 
socială a Văii Jiului, cu 
domnul Gheorghe Iovan, 
directorul general al Di
recției generale pentru 
agricultură și alimentație, 
despre problemele la zi 
ale agriculturii județului și 
definitivarea aplicării 
Legii 18/1991.

Diversitatea conferinței 
de presă a fost întregită 
cu prezentarea în fața 
ziariștilor a unei iniția
tive de hotărâre pe care 
PD a înaintat-o Consi
liului local din Deva, cu 
referire la unele înlesniri 
pe care PD le propune 
pentru producătorii de 
presă la comercializarea 
produselor lor.

ION CIOCLEI

Tensiuni la Liceul Transilvania Deva
(Urmare din pag. I)

vizele care s-au olțiiut, 
înainte de obținerea cer
tificatului de atestare z 
proprietății, -laică câtev3 
semne de întrebare.

Am făcut mai multa 
demersuri la Ministerul 
v- -'nsporturilor și ia cel 

Educației Naționale, 
aar nu s-a obținut nimio 
favorabil. Ulterior, a a- 
părut Legea Ic vătămân-
tului când s.au făcut si 
de-' către Inspectoratul 
Școlar al județului Hune
doara o serie de de
mersuri, dar și acestea 
se pare că nu vor aduce 
un rezultat pozitiv. Dacă 
vom pierde clădirea cu 
cei 125 de elevi nu ne vom 
mai putea desfășura ac
tivitatea. Așteptăm și 
răspunsul adresat si Mi
nisterului Transporturilor, 
în care ne am pus mari 
speranțe, întrucât ni se 
pare o mare nedreptate 
care se face prin aplica, 
rea sentimei

De fapt toate proble
mele. a-. tpărut de !a 
Extrasul de Garte Fun
ciară din 2z .anuarie 1993 

est? eliterat ducă 
j..erea me* fără -e^pec 
tarea preveuei ’lor legii, 
întrucât există un alt 
extras CF în care se spu
ne că terenul aparținea 
statului și era dat în 
folosință Ministerului în
vățământului. Mal sunt o 
serie de documente din 
care rezultă că această 
C.'.'dire a fost construită 
în scopul de a fi folosită 
de școală".

Opinia conducerii S.C. 
Coratrans este diferită. 
Dl director general Mir. 
cea Băgăianu ne-a spus: 
„Investiția a fost pro - 
movată drept cămin de 
nefamiiiști de către fosta 
ITA Hunedoara, iar te
renul a fost atribuit de 
oătre direcția de siste
matizare din cadrul ju
dețului. Lucrările s-au 
finalizat în anul 1990, pe
rioadă cârd imobila; se 
afla în patrimoniul t'ora- 
trans. ultimele plăti e- 
fectuându..se de către so- 
eietatea noastră.

După înființarea so
cietății în baza Hotărâ
rii de Guvern, care este 
o parte din fosta ITA 
Hunedoara, clădirea afla
tă în discuție a revenit 
S.G. Coratrans S.A. De
va. în anul 1992 con
form H.G. 834'1991 am 
obținut certificatul de 
atestare a dreptului de 
proprietate asupra te

renului nr. 002 emis de 
către Ministerul Trans
porturilor. în baza cer
tificatului obținut ne-am 
intabulat terenul și clă
direa la Cartea Funcia
ră Deva, sub nr. 7824. 
Inspectoratul Școlar a 
contestat, în instanță, a- 
cest certificat. La Ju
decătoria Deva am pier - 
dut. Am făcut recurs la 
Curtea Supremă unde 
acțiunea noastră a fost ad
misă și s-a casat sentin
ța de la Deva. Ulterior 
s-a mai făcut o acțiune 
în ins.a.,ța, ce către In
spectoratul Școlar, dar 
care a fost respinsă de 
către Judecătoria dm 
Deva, dându.se o sentin
ță în favoarea noastră, 
prin care se recunoaște 
dreptul nostru de pro
prietate asupra terenului 
și clădirii conform celor 
înscrise în C.F. și obligă 
Inspectoratul județean Șco
lar să predea imobilul a- 
flat în divergență, liber 
de orice sarcină.

S-a făcut apel ulterior 
la Tribunal, apoi la Curtea 
de Apel de la Alba Iu- 
lia, unde au pierdut. Sen
tința dată de Judecăto
ria Deva a rămas defi
nitivă (677 din 20.05. 1997). 
Aceasta a fost investită 
cu formulă executorie. S-a 
cerut un termen până 
în 16 iulie pentru că erau 
cursuri în liceu, lucru cu 
care am fost de acord și 
de altfel termen de 
care a luat act și inspec
torul general. în acest 
sens, s-a semnat un pro

tocol". Asupra legalită
ții extrasului CF dl Mir
cea Băgăianu ne-a mai 
precizat : „Până în anul 
1989 toate terenurile a- 
parțineau statului ro
mân și erau date în fo
losința unui minister. După 
apariția HG 834 din 1991, 
ministerele pe baza unor 
documentații care s-au fă
cut și avizat de către 
organismele locale abi
litate aveau calitatea să 
treacă aceste terenuri în 
proprietatea societăților 
comerciale nou înființa
te. Extrasul CF nu este 
nici un fals,, el fiind 
prezentat pe parcursul pro
ceselor în instanță. Cei 
care l-au prezentat, însă, 
la proces au uitat de e- 
xistența HG 834 care 
dă dreptul ministrului să 
treacă aceste terenuri, 
din proprietatea statu
lui, în proprietatea unor 
societăți care s-au în
ființat".

Asupra litigiului exis, 
tent la Liceul Transil
vania din Deva am soli
citat și opinia dlui Ionel 
Mloș, inspector general 
de la Inspectoratul Șco - 
Iar ăl județului Hunedoa
ra, care ne-a precizat : 
„Sentința care s-a dat 
de către instanță pare 
cel puțin ciudată, fiind 
în contradicție flagrantă 
cu Legea învățământului 
care spune clar că tot ce 
a aparținut statului sau 
a fost făcut de către 
întreprinderi de stat și în 
care s-au desfășurat ac
tivități școlare trece în

patrimoniul învățămân
tului. Cum și prin ce 
împrejurări s-a ajuns la 
această sentință și mai 
ales cum a fost apărată' 
cauza liceului de către 
reprezentantul Inspecto
ratului Școlar este greu 
de înțeles. Deci, luând 
sentința pe de o parte șî 
Legea învățământului pe 
cealaltă parte există o 
contradicție flagrantă. Cum 
s-a dat o asemenea so
luție, repet, este greu de 
înțeles. Vom merge mai 
departe ținând cont, bine
înțeles, de lege și de 
separația puterilor în 
stat".

- O -
Nu ne-am propus să ne 

erijăm în apărătorii u- 
neia sau alteia dintre 
părți ci să dăm o șansă 
fiecăreia de a-și exprima 
opinia față de situația 
creată la liceul devean.

Cât despre HG 834/ 
1991 șj Legea învățămân
tului din 1995 este lesne 
de observat că dacă se 
iau lucrurile și se judecă 
la data apariției HG una 
este situația, iar dacă se 
judecă la nivelul anului 
1995 concluzia poate fi 
alta. Dar, punctul de 
vedere final, abilitat, ră
mâne totuși cel al justi
ției.

Dacă s-a deliberat alt
fel decât în condițiile 
legii, rămâne o problemă 
de conștiință profesională 
a magistraților care au 
judecat cazul de la Liceul 
Transilvania din Deva.
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S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

str. 22 Decembrie, bl. 4, parter
Vinde la cele mai bune prețuri:
• țeavă pentru gaz 02 țoii (057 x

060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ j 
1—87. :

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 |
mm si 4 mm. *

Relații la tel. 211854, 620714, 626009 ; I 
fax 627890. (7587) :

i*
I

3,5; J

BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTA 
„SFANTA TREIME1* DEV/ 

Organizează, începând cu anul școlar 
1997/1998. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NOR
MAL.

Activități:
1. Programa minimă obligatorie, elaborată 

Ministerul Educației.
2. Lecțiuni biblice pentru copii (cântece, 

povestiri etc.).
3. Limba engleză — profesor U.S.A.
4. Inițiere calculator P.C.
Informații și înscrieri la sediu sau la 

lefon: 226081, zilnic intre orele 10—12.

de

te-
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Deva.. Când își va deschide ușile teatrul de estradă ?
Foto ANTON SOC ACI
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S.C. ROMCAMION S.A.
Str. Depozitelor, nr. 17 angajează urmă

torul personal:
— tinichigiu auto;
— electrician auto și acumulatorist;
—- șoferi
Condiții:
— vârstă
— șoferii 

autobasculantă.
Informații suplimentare la tel. 213030, 

int. 40.

pentru autobasculante.

maximă 42 ani;
să fi lucrat cel puțin 5 ani pe

HUNEDOARA ț
Cu sediul in Hunedoara, bdul Dacia, nr. - 

39, bl. 47, parter, importator direct, vinde prin | 
depozitele sale din Hunedoara, str. C-tin Bur- • 
san, nr. 1 și Deva — Devii (Fabrica de lapte) | 
următoarele produse:

• Pui Grill Ungaria;
• Pulpe pui Ungaria;
• Ouă Turcia, la prețuri fără concurență!
Angajează operator — calculator (factu

rări), secretară cu studii superioare, cunoscă
toare a cel puțin două limbi de circulație in
ternațională, ospătare prezentabile pentru te
rasa Fast — Food Hunedoara.

Relații zilnice Ia sediul firmei sau tele
foanele: 717439, 232181.

I* 
I
I* 
I
I

■I 
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S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA | 
achiziționează toată gama de materiale re- « 

folosibile la cele mai avantajoase prețuri și | 
totodată vinde la agenți economici și persoane » 
fizice toată gama de laminate produse de S.C. | 
SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos 
comercial.

Se pot face si comenzi anticipate la tele
foanele : 231483, 231484 și 233318.

I
• l

I

ANUL IX
A

S.C. PRESTO NICO AUTO S.R.L. DEVA 
Comercializează 

cele mai avantajoase preturi:
• piese auiM _din_»Q?Jiort
• uleiuri
• vopsele
O anvelope
• cosmetice auto, în magazinul 
De^cbal bloc D. parter (colț cubdul 

firescu, lângă bijuterie).

din Diva, 
str. Zam- 

1O.PJ

l!
• Sâmbătă, 9 Duminică, 10 august 1997

fectu%25c3%25a2ndu..se
d%25c3%25a2ndu.se
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PVBLISIVATe
felicitări

• Conducerea sindica
tului Rusca adresează tu. 
turor membrilor de sin
dicat calde felicitări și 
salutul mineresc NOROC 
BUN, cu ocazia sârbă to. 
ririi ZILEI MINERULUL 
la Exploatarea Minieră 
Ghelari. Biroul executiv.

(6477)
• Cu ocazia ZILEI MI

NERULUI, conducerea Ex. 
ploatării Miniere Ghe
țari urează tuturor sa. 
iariaților exploatării să
nătate, fericire și tradi. 
ționalul NOROC BUN ! 
Director — ing. Zaharie 
Vaier. (6476)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

etaj 4, ap. 17. Informa
ții zilnic la domiciliu sau 
tel. 731227. (7218)

• SC Fast Com Prod.
SRL DEVA, strada 
Elena Văcărescu, nr. 
44, vinde ciment, var, 
vopsele pentru zugrăvit Ia 
prețul de 176 410 lei/bi. 
don. (7193)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral. De
va, 70 000 000, negocia, 
bil. Tel. 224954.

(7220)

• Vând urgent Dacia 
Nova, localitatea Roșcani, 
Caba Samuel. Tel. 631186.

(186567)
• Vând 1900 mp teren

intravilan cu livadă și 
cabană în Deva, prelungi
rea str. Vulcan, preț 16 
milioane. Tel. 611856, 
«27262. (6425)

• Vând garsonieră zona
pieței. Deva, informații — 
«15107. (7195)

• Vând casă, gaz, apă, 
curte, grădină 1500 mp. 
Hunedoara (Ceangăi), str. 
Carpați, nr. 170. Informa
ții duminica și miercu. 
rea, orei 3 18—20.

(7213)
• Vând casă, grădină, 

dep?nd.n(e in Hondol, 
Corn. Certej, nr. 144, Ma- 
rica Todor.

(7165)
• Vând (negociabil) te

ren cu construețlj înce
pută, privatizare exce. 
lentă. Di 'pune de trifa
zic, apă, gaz. Telefon 
613381. (7189)

• Vând apartamen' 3 
camere, Al. Saturn, zonă
liniștită. Tel. 626085.

(6466)
• Vând urgent SRL.

Bei. 211448. (7196)
• Vând stupi. Telefon

616366. (6493)
• Cumpăr acțiuni ALRO

«latina. Tel. 625507, o. 
rele 21—22, de luni în
cepând. (8203)

• Vând motocicletă MZ
175 cmc, perfectă stare. 
Leș n ic, nr. 14. (6474)

• Vând Mazda 626/1986, 
Mazda 323/1982, înmatri. 
cutată. Tel. 222109.

(6473)
• Vând U 651, stare

bună, 18,5 milioane. Fin- 
toag, rir. 8. (6495)

• Vând centrală termică 
gaz, injector motorină 
pentru încălzire centra, 
lă, aspirator, toate mărci 
germane. Tel. 622365.

(6478)
• Vând trei camere,

semidecomandat, bloc 
„Eva". Tel. 01 /68443S2, 
după 17. (6479)

• Vând garsonieră con.
fort 1, Simcria. Infor
mații strada Ciocârliei, nr. 
"6 (18), reper intrare în 
Sir-eria. (6454)
• Vând talon VW Passat, 

cameră video casetă nor
mală, cutie automată VW7 
Passat, piese de schimb. 
(Tel. 224667. (7208)

• Vând urgent motor
ARO Brașov, Deva, 613777 
dimineața 4 900 000, ne
gociabil. (8233)

• Vând urgent aparta. 
ment două camere Călan, 
preț convenabil, strada 
Bradului, bl. 15, sc. A,

• NOU !’! Centra
le termice automati. 
zate, HERMANN SICO 
etc. Italia, Germania, 
orice combustibil, ca
pacitate. Distribuitor 
autorizat — IMPE. 
RIAL ORAȘTIE, 054/ 
612580.

(5446)

• Vând apartament 3 
camere, ‘ Gojdu, etaj IV, 
telefon 214260.

(186565)
• Vând apartament 2 

camere, fără balcon, etaj 
tel. 214260.

(186569)
• Vând combină Claas

Europa, presă de balotat 
paie pe sfoară și plug 
pentru tractor 445, Ile- 
repcia 665158, familia 
Mihuț. (186568)

• Vând casă și ARO ca
mionetă, în Vaideni. In. 
formații tel. 058/752206.

(3570)
• Vând apartament 4 

camere, etaj 1, zonă cen
trală. Tel. 051/233333.

(3568)
• Cumpăr caroserie 

ARO 243 cu talon. Infor, 
mafii tel. 655187, Brad.

(2001)
• Vând casă, grădină, 

gaz, încălzire centrală. 
Orăștie, tel. 641613.

(7389)
• Vând casă cu grădi

nă, apă, curent, gaz, Si. 
meria, posibilități mul
tiple. Informații supli, 
mentarc tel. 030/226622, 
orele 20—22. (2023)

• Vând Dacia 1300 (a- 
variată), Geoagiu Băi. Tel. 
648117, Nicu. (7391)

• Vând apartament 4
camere, Orăștie, Mureșu. 
lui, bl. 16 B, ap. 102, preț 
negociabil. (7392)

• Vând garsonieră con
fort I, Orăștie, Pricazului, 
bl. 33/40, etaj 4. Telefon 
647792. (7393)

• Vând apartament 5 
camere decomandate, 97 
mp, Orăștie, Eroilor, bl. 
G 1/6. Tel. 223909.

(7391)
• Vând urgent casă,

negociabil, Ilășdat — nu. 
nedoara; 058/732421, Se
beș. (MP)

• Vând teren autori
zat pentru construcții,
zona Iae Cinciș. Telefon 
714984. (7333)

• Vând urgent la pre
țuri negociabile aparta.
ment două camere. Dacia 
1310, mașină înghețată, mo
tor Dacia 1310. Telefoa
ne 718617 sau 712821.

(7340)
• Vând urgent casă,

Cristur, preț convenabil, 
cu multiple îmbunătățiri. 
671630. (7345)

• Vând Mercedes Co
bra, vamă plătită, 7 mi. 
lioane lei. Hunedoara, 
Trandafirilor, bl. 21, ap. 
11 sau 18. (7347)

• Cooperativa Arta
Populară Hunedoara a - 
nunță că licitația pentru 
vânzare mijloace fixe din 
data de 1 septembrie 1997 
va avea loc în data de 
28 august 1997. Informa, 
ții la tel. 718231. (7346)

• Vând apartament Mi
cro 5, etaj 2, 3 camere,
15 000 000 lei. Relații — 
bdul Traian, bl. 2 bis, 
sc. C, ap. 60. (6801)

• Vând 2 garnituri mo
bilă combinată, stare ex
cepțională, preț foarte a- 
vantajos. Tel. 213674, o- 
rele 18—20. (7201)

OFERTE 
DE SERVICII

• Șofer, B, G, D, E,
automacaragiu caut loc 
de muncă. Aștept oferta 
de luni până vineri, între 
orele 18—20, la telefon 
213198. (6480)

• înmatriculez autotu. 
rism peste 8 ani. Infor
mații la tel. 614852.

(7215)
• Societate particulară

de, const ucții angajează 
urgent zugravi. Informa, 
ții între orele 7—15, la 
telefon 616795. (7205)

• S.C-. Cernafruct S.A. 
Ilftnedoara solicită per. 
soană autorizată în ve
derea verificării prizelor 
de pământ din cadrul 
societății. Plata pe loc.

(7349)
• Institutul de Proiecta

re Hunedoara—Deva S.A. 
executăm documen
tații pentru: 1. Consti
tuirea asociațiilor de 
proprietari conf. Legii 
114/96; 2. Studii de im
pact asupra mediului și 
bilanț de mediu. Infor, 
mâții, zilnic la sediul so
cietății, între orele 7—15.

(186455)

• Au trecut șase 
săptămâni de când 
nu mai avem lângă 
noi glasul, zâmbetul 
și căldura prezenței 
dragei noastre
dr. IRINA TIMAR 

cea care ne.a . fost 
și vă rămâne o mi
nunată prietenă. O 
vom păstra veșnic în 
sufletul și gândurile 
noastre. O lacrimă 
și nespus de multe 
regrete. Familiile 
Conț, Ungureanu, Re
sign și Boca.

(7212)

• Cu multă durere 
familia anunță împli 
nirea a 40 de zile de 
la decesul dragei lor 

IRINA TIMAR
Comemorarea du. 

minică, 10 august, la 
biserica Sf. Petru și 
Ravel din Deva, str. 
N. Bălcescu, ora 12.

(7211)

• Regrete adânci și 
un dor incredibil în. 
soțesc inimile noastre 
îndurerate la 2 ani 
de la cumplita pier
dere, la 14 august 
1995, a singurului nos
tru fiu,

MOARA DE GRÂU DEVA
retclinologizată cu firma elvețiană Biihler, 

produce și comercializează făină de grâu cali
tate superioară, următoarele sortimente j

• Făină albă

• Făină „000“

— 1 880 lei/kg;

— 2 750 lei/kg;

— 2 750 lei/kg.

Decomar
Prodcom SRL Sime-
ria, — Cărpinîș, nr. 
1 bis, tel. 231143, an
gajează de urgență: 
mecanici mașini și u- 
tilajc, minim catego
ria 3, lăcătuș — 
minim categoria 2, 
prelucrători prin aș- 
chiere (strungar și 
frezor metale), minim 
categoria 4 (even
tual pensionar), tâm
plar manual univer
sal, minim categoria
3 (eventual pensio
nar), prelucrători mar
mură, calificați și ne
calificați. (7159)
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• Făină grifică

Prețurile nu includ T.V.A.

Condiția dc livrare franco — Moara Deva.
Ambalare în saci dc polipropilenă de 40— \ 

45 kg.

l
!

Informații suplimentare la Serviciul apro
vizionare - desfacere, telefon 054-217937.

(7206)

S.C. AVICOLA DEVA —MINTIA

• ÎNCHIRIAZĂ SPAȚII pentru depozita- 
pe platforma Bălata la pre-sau producție

*

i

PIERDERI
• Pierdut chitanță va. 

mală pentru autoturism 
Citroen, eliberată de va
ma Nădlac, în 1994, ia. 
nuarie. Se declară nulă.

(7350)
• Pierdut mapă acte

societate, găsitorului re
compensă. Le declar nule. 
Tel. 230068. (7185)

student OV1DIU 
BAI.OS1N 

plecat de lângă noi 
la frageda vârstă de 
23 ani. De atunci 
purtăm în suflet zi 
de zi,’ fără speran
țe, figura Iui lumi, 
noasă, demnă și plină 
de dragoste pentru 
tata și mama, care 
l-au adorat și încă 
mai așteaptă să-1 va
dă în marca veșnicie 
a celor înălțați la ce
ruri. Parastasul de 
pomenire sâmbătă, 9 
august 1997, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă 
din str. Eminescu, 
Deva. Eugenia și Ni. 
colac Balosin.

(7216)

re
țuri negociabile.

• Angajează 
Informații la 

lefon 625796.
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MECANIC FRIGOTEHNIST. 
sediul firmei din Mintia, tc- 

(2024)
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COMEMORĂRI DECESE

S.C. AVICOLA DEVA S.A.
Conform prvederilor Legii 87/1997, publi

cată în M O. Nr. 107, din 30. 05. 1997,

Consiliul de administrație al S.C. AVICO
LA DEVA S.A. convoacă adunarea generală ex
traordinară a acționarilor în data de 13 august 
1997, ora 14, la sediul societății situat în Mintia, 
Str. Principală, Nr. 2.

Ordinea de zi este următoarea :
Modificarea statutului societății; 
Alegerea noilor administratori; 
Diverse.
cazul in care adunarea generală nu

1.
2.
3, 

’în 
fi legal constituită la prima convocare, se 
face o reprogramare în același loc, în data 
29 august 1997, ora 14.

Informații suplimentare se pot obține 
tel. 054-625796.
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UZINA MECANICA ORĂȘTIE

ORGANIZE A Z A :
• Duminică, 10 august, 

se împlinește un an de 
la dispariția fulgerătoare 
într-un tragic accident a 
celor care au fost

EDIȚII, 41 ani, 
DIANA, 17 ani, 
SORIN, 18 ani

Nu vă vom uita nici, 
odată. Familia Fărcaș din 
Sântămărie. (6261)

• A trecut un an de 
când un tragic accident 
ne-a răpit pe scumpii 
noștri, fiul, fratele, ne. 
poata, cumnata. Durere 
și întristare, dor și dispe
rare pentru

RIDULY SORIN 
NICOLAE, 

TRIPON CRISTINA 
DIANA, 

TRIPON EDITH 
Dumnezeu să-î odih

nească ! Familia Raduly. 
(6261)

• Cu adâncă du
rere soția Viorica și 
cei cinci copii anun. 
ță moartea fulge
rătoare a celui care 
a fost un bun soț și 
tată iubitor.

MIIIAI 
mur Arași 

w» vârstă de 47 ani. 
înmormântarea — 

duminică, ora 14, de 
la Casa Mortuară Dc. 
va. (7210)

• Colocatarii bl. M2, 
Deva sunt alături dc 
familia îndoliată și 
regretă trecerea în 
neființă a celui care 
a fost lin bun vecin 

POMPILIU 
PAȘCA

(7217)

il UCiTATRB PUBLICA
în data de 08. 09 1997. ora 9, la sediul uni

tății.
Sc olerâ spre vânzare mijloace fixe uzate 

i aprobate Ia casare (strunguri, freze, prese 
I forje, mașini de găurit, aparate de măsură 
\ control, convertîzoarc și transformatoare 

sudură, subansamble tractor ele.).
Documentele de înscriere și participare

depun la sediul unității până în data de 03. 09. 
1997, ora 12. ’ i

Taxa de înScrierc și participare Ia licitație 
dc 10 000 lei și garanția dc licitație de 10 la 
sută din valoarea licitată sc depun Ia casieria 
unității.

Î Informații suplimentare Ia sediul uzinei 
sau la telefon 054-641010, 641041, interior 202 
sau 152.
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• Sâmbătă, 9 Duminică, 10 august 1997


