
IN DISPREȚUL LEGII, CU
SFIDAREA BUNULUI SIMȚ 'ȚȚ

r
Așa cum prevede Legea 

50/1991 (republicată în 
1997), municipiul Deva 
are aprobat de Consiliul 
local și, normal, cu toa
te avizele de specialitate 
și de principiu necesa
re, planul urbanistia ge
neral In materie de con
strucții și amenajarea te
ritoriului un asemenea do
cument are putere de

Ge arată însă un con 
trol efectuat nu de mult 
de organele de speciali
tate ale Consiliului 
dețean asupra 
de 
nă urbanistică la Primă
ria 
cu privire la respectarea 
legii și efectuarea de lu
crări în zonele respective?

Casei de modă „Miss

Ju- 
procedurii 

autorizare și dlscipli-

municipiului Deva
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lege pentru comunitate ca 
șl pentru autoritățile lo
cale.
f (In respectivul docu
ment aprobat pentru mu
nicipiul ' Deva, toate spa
țiile libere de construc
ții din perimetrul intra
vilan al orașului sunt
prevăzute cu destinațiile 
po care le-au preconizat 
pentru ele urbaniștii și
arhitect ii. Sunt prevăzute 
de asemenea zonele —
situri ale monumentelor 
de arhitectură cuprinse în 
lista monumentelor istori
ce. ’ în Deva aeeste zone 
sunt pe Bdul 1 Decembrie 
<le la nr. 10 la nr. 40. pe 
Str. Ahdrei ^Șaguna 
nr. 1 la nr. 30 și 
Unirii de la nr. 1 
40. In accste zone 
admit recondiționări 
fațade decât 
prevăzute de lege 
a păstra intimitatea 
rului" urbanistic de altă
dată.

de la 
Piața 

la nr. 
nu se 

de ’ 
cu avizele 

pentru 
„ae-

Alicia” 1 s-a eliberat 
autorizație de construire 
(nr. 27/13. 02. 1996) pen
tru lucrări care nu mal 
păstrează unitatea plasti
că a întregii fațade 
imobilului. Lucrările 
reparații capitale și 
dernizare 
trului dc estradă se exe
cută fără a avea avizul 
Ministerului Gulturii. In 
curtea exterioară a claus- 
trului franciscan s-a au
torizat anul acesta am
plasarea unei troițe fără 
a avea avizul Ministerului 
Gulturii și al Comisiei 
Naționale a Monumente* 
lot Istorice. Pe lista 
monumentelor istorice de 
arhitectură la nr. 22 —
13—016 figurează clădi
rea Primăriei municipiu
lui Deva. Fără a avea 
autorizație de construire.

a 
de 

mo- 
lă sediul Tea-

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

LA SUCURSALA MINIERA HUNEDOARA

MIRAJUL ORDONANȚEI NR. 9 ÎNVĂLUIE PESTE 900 DE SALARIATI!
Apliearea prevederilor 

Ordonanței nr. 9 a Guver
nului României a creat, 
am putea spune, o derută 
generală în rândul sala- 
rlaților, în mod special 
în industria minieră. In 
ultimele zile serviciile 
de personal au fost a- 
saltate cu sute de eererî 
prin care se solicită în
treruperea contractului 
de muncă și încadrarea în 
prevederile actului nor
mativ pentru a obține 
salariile promise de Gu
vern. Despre ceea ce se 
întâmplă mal exact 
tr-un sector tuinicr 
județ, la Sucursala 
nieră Hunedoara, 
de vorbă cu dl 
IONEL LAZ AR, 
adjunet.
• • • •

— Die director, ne U* 
flâm sub semnul aplicării 
Ordonanței nr. 9 a Exe
cutivului. Care este im
pactul acesteia asupra 
sucursalei de față ?

— Inițial s-a făcut un 
program de restructurare 
în care s-a stabilit că un 
anumit număr de salariați 

pre* 
ur- 

apro- 
se

privire directă la 
; șl o adresă
Deva s-a cerut 
a întregului 

din sucursală.
cine dorește

în- 
din 

Mi - 
statam 

inginer 
director

să beneficieze de 
vederile ordonanței, 
mând ca odată cu 
barea acestuia să 
treacă la disponibilizarea 
personalului.

—■ Cc număr a vizat a- 
ceasta primă variantă?

— La nivel dc sucursa
lă numărul celor care 
urmau să fie disponibili- 
zați se cifra la 450 de 
persoane. Apărând, însă, 
o completare la Ordonan-

ța cu 
minerit 
R.A 6. 
testare 
sonal < 
anume 
beneficieze de acest 
normativ. Pe bază 
opțiune și cerere 
sonal 
tea 
937 
toate 
număr mure de cereri, în 
ultimele două zile am 
avut și multe cazuri de 
retragere a cererilor.

a 
O 

per- 
Și 
să 

act 
de

la per
s-a ajuns la jurnăta- 

acestei săptămâni la 
de persoane. Gu 
că »-au depus un

T
Dl» director, ce 

întâmplă în situația 
care numărul 
depășește calculele 
lite prin programul 
restructurare '1

, — înainte de a vă 
punde la întrebare, 
concluzie a acestei scurte 
perioade, d« la apariția 
Ordonanței, se poate 
spune că rezultatele e- 
conomicc au scăzut. Pro
blema cea mai dificilă

CORNEL POENAR

se 
în 

cererilor 
sta bi

de

raș
ca o

(Continuare în pag. a 2-a)
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E vremea când uleiul 

este mai necesar ca ori
când. Dar prețul acestuia 
prăjește la 
multă lume, 
afaceriștii au 
mentul. Deși 
fabrică din 
Iul trecut, 
producătoare nu 
forat prețurile de desfa
cere, angrosiștii și 
tailiștii ' își pun 
comercial după cum 
laie capul și le 
interesele si așa 
uleiul de floarea 
lui Ia 8—10—15 0»0 
litrul.

Faptul că unele 
de ulei se află în 
rații tocmai 
perioadă 
piață 
să fie

. măsura 
i vern 

salariilor și pensiilor 
fost speculate 
do comercianții

buzunare 
Spcrțarii și 
prins 

uleiul 
recolta anu
lar unitățile 

au ma-

ma
se

de- 
adaos 

îi 
dictează 
a ajuns 

soare- 
de lei

fabrici 
repa

ir) această 
făcând ca pe 

cantitățile de ulei 
insuficiente Și 
anunțată de gu- 

privind indexarea 
au 

operativ 
perma-

Fotbal

V EGA DEVA — 
DACIA PITEȘTJ
Sâmbătă, de la ora li. 

pe stadionul Cetate, meci 
de atracție din seria a 
ll-a a Diviziei B, dintre 
Vega Deva și Dacia Pi* 
tești, foarte important’ 
pentru cucerirea celor 
trei puncte de către gazde.

Meciuri interesante se 
dispută șl în Divizia D din 
județ: CFR Marmosim — 
Aurul; Victoria Gălan — 
Retezatul; Constr, Hune
doara •— Dacia Oraștie ; 
Metalul G -îșcior Min. 
Lîvezeniț .S.G.)

Prâjeala
nent nesătui, care nu 
țin cont că părinții, fra
ții, prietenii, vecinii lor

nu au atâția bani încât 
să le burdușească lor 
portmoneele și gențile di
plomat

Luat prin surprindere de

CCJPO
într-o vreme când son- 

tribuabilul, consumatorul, 
cetățeanul dc rând este 
agresat din toate părțile 
de taxe și impozite, de 
prețuri și costuri de tot 
felul, nemaîținute de ni
meni în frâu, de grave 
situații poluante fonia șl 
chimic, trecute prea u- 
șor cu vederea de orga
nele administrațiilor lo
cale și (le înseși institu
țiile cu atribuții în aceste 
domenii, existența unui 
organism cum 
siliul ~ 
țean 
Consumatorilor apare 
deosebit de importantă și 
de necesară.

Despre reactualizarea și 
noua componență 
cestui organism, 
rosturile și cerința 
plicării , sale ferme 
responsabile în 
viață economică și 
cială a 
discutat 
a.c., membrii săi, 
întâlnire ^desfășurată 
patronajul dlui 
iSegcsvari; 
județului Hunedoara, pre-

existența 
este Gon- 

Consultativ Jude- 
pentru Protecția 

ca

a a- 
despre 

im- 
ȘÎ 

întreaga 
so- 

județului au 
joi, 21 august 

într-o 
sub 

Nlcolae 
subprefectul

• • • •

cu
această 
vă, față 
lația și-a manifestat

situație explozi- 
de care poprt- 

ve-

hement nemulțumirea. Gu
vernul a intervenit cu 
câteva măsuri dc regle
mentare a crizei uleiului. 
A dislocat 10.006 de

— la un nou 
ședințele Gonsiliului Gon- 
sultativ Județean pentru 
Protecția Consumatorilor.

Dl Nlcolae Segesvari a 
supus la vot noua com
ponentă a Consiliului 
precum și propunerile de 
completare șl 
țire a biroului 
nent de coordonare 
reprezentanți al 
instituții cu largă 
ritate în domeniu 
citat participanților 
facă propuneri de

a regulamen- 
funcțlonare a 
șl pentru pro- 
următoarea pe-

feetionare 
•Utilul de 
Consiliului 
gramul pe 
rioadă.

de 
stat

ulei din rezerva 
pentru 
deficitului 

pe piață și 
efectuarea 

de către

com- 
de 

a 
unor 
or- 

de 
jii-

tone 
de 
pensarea 
ulei de 
dispus 
controale
ganismele financiare 
la nivelul fiecărui 
deț, pentru respectarea 
legii șj stoparea feno
menului de jecmăneală a

DI MITRU GIIEONEA

[Continuare în pag. a 6-a)

la 
a 

de

îmbunată- 
perma- . 

eu 
unor 

auto- 
a soli- 

să 
per-

început
Dl Dorin Pisoiu. de 

Prefectura județului, 
dat citire ordinului
reactualizare a Consiliu
lui, Regulamentului de or
ganizare și funcționare n 
acestuia, precum și unu! 
raport de activitate a 
Gonsiliului pe semestrul 
I 1997. S-au făcut pro
puneri de îmbunătățire a 
activității tuturor 
brilor Gonsiliului, 
ror muncă nu este 
neratu, de 
unor 
care instituțiile și orga
nismele cu putere 
decizie să acorde 
sprijinul. (D.G.).

mem 
a că* 
remu- 

organizare a 
acțiuni, pentru

de 
tot

GLUMA ZILEI
• ANUNȚ
Lustruitor <!<• parchete, onorez orie» 

comandă și la domiciliul clientului.

Primul program 
dupâ anul 1989

86 de dispoziții pentru 
reglementarea unor si
tuații și acțiuni ce pri
veau activitatea curentă 
« sx f'dciilor publice ale 
eonsifiOiui. S-a apreciat 
c5 fin 1996 activitatea 
Consiliului județean și a 
delegației permanente s-a 
desfășurat în limitele tom- 
petențelor stabilite și eu 
respectarea prevederilor 
legale și regulamentare.

Discuțiile pe 
mă 
•în activitatea 
lui județean, anul 
a fost un an al schimbă
rii, reușindu-se an trans
fer elastic al competen
telor între fostul și ac
tualul consiliu. Sg speră 
într-o activitate mai bună 
în anul 1997, îndeosebi
în ceea ce privește ope
rativitatea în acțiune și 
colaborarea dintre com
partimente.

Cum era și firesc, o bună 
parte din discuții s-au re
ferit la punctul doi de 
pe ordinea d9 zi, respec
tiv la 
maliv de dezvoltare 
județului Hunedoara 
perioada 1997—2000. 
arătat că este 
prima oară din 1989 
coace când s-a 
un asemenea 
dezvoltare a localităților 
județului. El 
prioritățile privind activi
tățile, obiectivele și ne
cesarul de resurse finan
ciare Jpe o perioadă de 
patru ani.

Programul este oportun 
în primul rând datorită 
faptului că situația ae-

dezvoltare
21 august a.i ■ 
s-a desfășurat 
ordinară 

Județean.

ia 
șe.

ti Consi- 
Au fost ‘

Joi, 
Deva 
dința 
liului 
prezenți 35 de uonsilieri, 
dintr-un nuriiur 
41. 
semenea, Nicolae Segesva
ri, subprefectul județului.

în cadrul ședinței 
fost adoptate șase 
iectc de hotărâre, 
vorba de cele privind a- 
doptarea programului es
timativ de dezvoltare e- 
conomico — socială a ju
dețului Hunedoara în pe
rioada 1997 — 2000; în
ființarea Direcției Jude
țene pentru Protecția 
Drepturilor Copilului; rc 
tificarea Deciziei nr. 3/ 
1997 a Delegației perma
nente a Consiliului ju
dețean ; modificarea ane
xelor 1 și 2 la Hotărârea 
nr. 3/1997 a Consiliului ju
dețean ( aprobarea numă
rului de autoturisme și 
a consumului lunar de 
carburanți pentru auto
vehiculele din parcul pro
priu și avizarea privati
zării SG Sapruc SA Deva.

La 
ordinii 
Barbu, 
siliului 
zentat 
privire 
deplinire a atribuțiilor 
proprii ale președintelui 
Gonsiliului județean pe 
anul 1996. Am reținut 
din aceasta că raporturile 
dintre 
blică 
locală 
cioiile 
lității 
rezolvarea 
comune, 
trecut, președintele 
siliului județean a

total de
A participat, de a-

au 
oro- 
Este

primul punct al 
de zi, dl Gheorghc 
președintele 
Județean, a 
o informare 
la modul de 

a

Con- 
pre- 

cu 
în-

administrația 
județeană și 
se bazează Pe 
autonomiei, 
șl colaborării 

problemelor 
în anul care a 

Son- 
emis

pa
cea 

prin- 
lega-

»n

această te- 
au relevat faptul că. 

Consiliu- 
1996

programul estl- 
a 

în 
S-a 

pentru 
în- 

elaborat 
program de

cuprinde

(Continuare în pag. a 6-a)
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în prezent clădirea 
supusă unor lucrări 
reparați) la acoperiș 
pe fațadă. Probabil
Primăria Deva cineva 
crede că dacă e vorba de 

0 
con- 

„fă 
•«e 

dom- 
apli-

este 
de

la

clădirea pioprie legea 
facultativă, sau se 
once 'i.pă sloganul 
ce zice popa, nu 
face pop-»" Ce-ar fi, 
nule primar să vă 
câți singur o amendă ?

Pe fațada clădirii 
la nr. 18 de pe Bdul 
Decembrie (vizavi de 
trul de estradă) în 
trecuti s-au instalat 
autorizație două uși 
talice, elemente ce 
difică substanțial 
nalitatea fațadei 
Iar mai recent, 
autorizație, s-au 
zugrăveli p» fațada 
la bulevard.

Dacă așa stau lucrurile 
în Deva cu zonele »n 
ventariate ca situri arhi
tecturale cuprins» în lista 
monumentelor istorice, în 
zonele care erau liber» de 
construcții în 1990 a dom
nit legea bunului plac 
și fărădelegea. N-am 
zit ca în vreun caz 
construcție realizată 
Deva fără Autorizație să 
so fi aplicat prevederile 
Legii 50/1991 — demola
rea consțructiei și adu
cerea terenului la starea 
inițială pe cheltuiala ce
lui care a realizat con
strucția. Dimpotrivă or
ganele puterii locale — 
primar, primări- con
siliu local — au făcut tot 
ce s-a putut pentru in
trarea în legalitate a 
unor cazuri care puteau 
fi aduse în matca legii

de 
1

Tea- 
anii 
fără 
me
mo- 

perso- 
cJădirii 

tot fără 
aplicat 

de

au
de 
în

IN DISPREȚUL LEGII, CU SFIDAREA BUNULUI SIMȚ
siliului local Deva. Din 
informațiile pe care le-am 
putut obține de la locți- 
itoarea șefului serviciu
lui, aflat în concediu, am 

. înțeles că, în urma pre
siunilor exercitate d» alte 
autorități, s-a făcut o 
constatare Ia fața locului 
cum că D.I. a început, 
în baza autorizației ob
ținute de fostul patron 
al „Cinei", construcția 
unei clădiri cu destinația

S-a procedat omenește dar 
asta nu înseamnă că le
gea poate fi călcată în 
picioare la infinit.

Avem în față o scrisoa
re a locatarilor din blo
curile T si Dl de pe Bdul 
Libertății. Ceea ce-i in
dignează și îi revoltă pe 
oamenii aceștia care s-au 
adresat De rând Primăriei 
Deva. Consiliului jude
țean. Poliției sanitar — 
veterinare. Inspecției în 
Construcții Lucrări Pu
blice. Urbanism, Amena
jarea Teritoriului este un 
fapt care înseamnă nici 
mai mult nici mai puțin 
decât sfidarea legii șl a 
bunului simt.

In anii trecuți, 
mandatul unuia 
mulții primari care
perindat, după revoluție pe 
la cârma Primăriei De
va un spațiu comercial 
proprietate a RAGCL De
va, situat la parterul blo
cului I a fost închiriat 
S.C. „Prest Cina" 
care a deschis aici 
taurantul „Cina", 
vitatea de crâșmă
mahala care se desfășura 
la parter făcuse din via
ța locuitorilor din blo
curile amintite un calvar. 
Duhoarea de urină șj de 
materii fecale 
cate" la tot pasul 
jurul blocurilor, 
și pe casele scărilor 
bețivani 
cea din 
lor un 
rat mai 
tronul SC „Prest Cina' 
SRL a renunțat la 
cerea care-i adusese pe 
cap numeroase procese 
cu locatarii. Scurtă le-a

sub 
dintre 

s-au

SRL 
res- 

Acti- 
de

„descăr- 
în 

ba chiar 
de 

incorigibili fă- 
i viața oameni- 

iad. Au respi- 
liber când

SC
pa- 
' i" 
afa-

Mirajul Ordonanțai nr. 9 învăluie 
peste 930 de salariați I

(Urmare am pag. 1)

este că în urma acestei 
testări a personalului, s-au 
trecut pe liste foarte multi 
salariați 
activității de 
mecanici de 
semnalisti. 
abataje etc.

Fără îndoială 
mul 
fi revăzut, 
caro se vor lua 
exact activitatea de 
spectivă a unității, 
mod firesc această 
pdnibili2are trebuie 
cută în strânsă corelație 
cu nec°si’arii.’ producției.

— Pentru o informare 
corectă a celor in cauză, 
respectiv a opinie: pu
blice care sunt drepturile 
persoanelor ce intră sub 
incidența Ordonanței nr 
9?

— Numărul de salarii 
va fi acordat în funcție 
de vechime Persoanele 
care au peste 15 ani în . 
câmpul muncii beneficiază 
de 20 de salarii medii pe 
ramura minieră (un sa
lariu mediu pe ramura 
minieră înseamnă 850.000 
lei pe lună — n».). Intre 
5—15 ani se beneficiază 
de 15 salarii nete, iar până 
la 5 ani ve?hime de 12 
salarii i

Desigur 
listele se 
împreună 
vor lua 
imoun nentru 
rarea unităților 
Este aberant să dai dru-

care sunt utili 
producție — 

locomotivă, 
mineri din

progra- 
de restructurare va 

iar măsurile 
vizeaza 

per
tu 

dis- 
fă-

nete.
atunci când 

• vor definitiva 
cu sindicatele 

mâsurile care se 
restructu- 

miniere,

fost bucuria căci patro
nul respectiv a vândut 
dreptul său prezumtiv de 
a cumpăra respectivul 
spațiu fostului procuror, 
actualmente om de afa
ceri, Doru Jovănesc. Cum, 
nu 
fostul 
Stepan 
rizație 
na“ cu

știe prea bine, 
patron Gheorghe 

obținuse auto- 
de a extinde „Ci- 
o construcție 

pp zona verde din 
bodegii. Preluând 
tul de prioritate 
cumpăra 
funcționa 
Iovănesc 
dreptățit 
tul de a
— cu ca 
nu tot cu un spațiu 
alimentație publică, 
multind numărul 
vilor care urinează 
lângă blocuri sau 
sele scărilor .

Răspunsul pe care lo
catarii celor două blocuri 
l-au primit la protestul 
adresat Consiliului local 
Deva fată de autorizarea 
unei asemenea lucrări este 
năucitor; „Potrivit 
lor normative în 
Tie de autorizarea con-

se

de 
în

noua 
fața 

drep- 
a 

care 
Doru

spațiul
„Cina".

s-a crezut în
să preia șj drep- 
extinde localul 

altceva dacă 
de 

în- 
beți- 

pe 
i pe ca- 
acestora.

acte- 
mate-

strucțiilor precum și dis
pozițiilor Codului civil 
nu este necesar acordul 
prealabil al vecinilor în 
cazul edificării unei con
strucții. Și acest lucru cu 
atât mai mult cu cât în 
extinderea 
autorizația 
20. 06 1996 (ce fel
autorizație, de funcționare 
a societății comerciale, de 
scos câinele la plimbare? 
— n.n.) nu se modifică 
destinația spațiului 
xistent (restaurant)".

Să citești și să te 
cești, căci răspunsul 
cuprinde și alte mostre 
de sfidare pur și aimplu 
a bunului simț public. El 
este semnat „pentru" de 
■unul dintre deținătorii 
ștampilei „Primar" cu nr. 
2 ca și în cazul autoriză
rii îngrădirii i internatu
lui liceului „Transilvania" 
de către Coratrans. Dom
nule primar al Devei, cine 
vă implică cu autori
tatea funcției în aseme
nea grosolănii?

Ne-am adresat 
serviciului de 
ră, urbanism și 
rea

autorizată eu 
nr. 168/7528/ 

de

e- „sediu de firmă cu bar
la parter", neapărat CU

cru- bar 1 — după un pro-
mai iect executat în ate-

în cauză 
arhitectu- 
amenaja- 

teritoriului al Con-

allierul de proiectare 
RAGCL Deva, Dacă va 
fi nevoie vom reveni cu 
detalii la acest subiect. 
Deocamdată atât despre 
RAGCL Deva — regie 
subordonată Consiliului 
local -— cu privire la 
problema în anchetă, Am 
mai aflat că s-a sistat 
temporar construcția, iar 
beneficiarul a fost dras
tic amendat. Dacă va fi 
nevoie vom revoni cu 
detalii și la acest subiect.

Ne-am adresat și In
specției județene Hune
doara în construcții. Ne-a

dat relații <fl arhitect Va
lentin Anghel, 
dc arhitectură și 
nism. 
care le 
sa — șî 
motiv să 
moment 
sunt că D.I. 
construcția 
autorizații expirat^ la data 
de 20 iunie a.c.; că a 
fost amendat pentru în
ceperea unei construc
ții fără autorizație; că 1 
s-a dispus în scris sis
tarea lucrărilor; că a- 
cesta, sfidând grobian le
gea, continuă construc
ția; că se fac presiuni 
din mai multe direcții 
ca „omul să fie lăsat în 
pace".

Lăsat în pace să sfideze 
legea? Fostul ■ procuror nu 
e la prima încălcare a 
prevederilor legii 50/1991. 
A -
a 
în 
la 
veni dacă vom fi obligați. 
Păi unde ne aflăm dom
nilor? în vreo republică 
bananieră bazată pe u- 
niuni tribale in care do
mină legea junglei sau în 
România proclamată stat 
de drept 7

inspector 
urba- 

Informățiile pe 
deținea domnia 
nu avem nici un 
le punem vreun 
la îndoială —-

a început 
în baza unei

mai făcut-o și Când 
construit restaurant 
cartierul Micro 15. Și 
această temă vom re-

Sâmbfită,

C TVR 1 )

mul unor persoane cali
ficate, când nu ai în 
schimb altele care să le 
înlocuiască

Domnul Ionel Lazăr mai 
spune că situația în mi
nerit va fi din ce în ce 
mai dificilă datorită 
influenței creșterii pre
turilor la energie și gaz 
metan mult peste nive
lul subvenției aprobate. 
Su'ursala Minieră Hu
nedoara este singura u- 
nitate din cadrul RAC 
Deva rare l'-ecște ga
zul metan și al cărui preț 
a crescut de circa patru 
ori, iar ponderea costu
rilor, numai

7,00 Bună dimineața de 
la...' Iași 8,30 Alfa și 
Omega: 9,05 Serial • 
Salty; 10,35 Partida de 
cărți (film, Italia); 12,35 
Mork și Mindy (s); 14,15 
Mapamond; 14,45 Pilula 
de râs ; 15,00 Desene 
animate; 
16,00 Fotbal 
Oțelul fdi; 
tism ; 18,00 
'(sj; 19,00
pedia;
20,35 Săptămâna 
ti vă; 21,00 Serial 
vannah; 
vedetelor: 
• Piața 
Detectivul 
geles (s); 1.05 Arena AS.

23 august
servator; 21,00 Film • 
Un trecut perfect (SF, 
SI IA); 22.50 Dragoste cu 
năbădăi ; 0,20 Beavis Si 
Buthead (s); 1,25
renele (r).

Duminică,

t TVR 1 )

cu

Si-

f ANTENA I Țl 
l TV-DEVA )

gazul
as.e

la sută.
de mâine 

salariați 
Miniere 

se înscrie 
un sin- 
concret : 

s-au în-
260 de 

dintre care 80 
abataje, 

locomotivă
— 3, semna-
— 15. elec- 
și exemple- 
continua.
că mirajul

9 a Gu-

per- 
sunt 
me-

nndeva la 70 
Teama zilei 

a împins mulți 
ni Sucursalei 
Hunedoara de a 
pe liste. Doar 
gur exemplu 
Ln E.M. Ghelari 
scris pe liste 
•soane
mineri In 
canini do 
23, artificieri 
listi de puț 
tricieni — 8 
le ar putea 

Cert este
Ordonanței nr. 
vernului a cuprins sute 
de oameni, iar banii care 
pot fi primiți 
pentru ei o
speranță pentru 
mâine. Ce va
vom vedea |

Fără prea multe 
mentarii.

reprezintă 
rază de 
ziua >ie 
fi mâine

!

15,00
15,50 Atletism; 

• Steaua — 
17,50 AJe- 

Holiyoaks 
Telecnciclo- 

20,00 Jurnal; 
spor- 

■ Sa- 
Duclul22,00

23,20 Serial 
Spaniei: 0,15
din Los An-

[ TVR 2 ]
Seria] • Lupii 

; 9,00 Pas cu 
10,00 Mondo — 
11,00 TVR Cluj-

Serial • Mis-

8.00 
aerului 
pas ; 
Blitz :
N. ; 13,30
terele Sankt Pctersburgu- 
lui ; 14,30 Ce bine e 
acasă’ (s); 15,30 Desene
animate; 16,00 Serial • 
Secretele nisipului; 17,00 
Seicu] (s); 19,00 Jocuri
periculoase; 20,00 Film 
• Polițist la New York 
(SUA): 21,45 Fotbal 
Supercupa Italiei: 
ventus — Vicenza 
24,00 TVM.
O, 30 lazz Alive.

lu-
(d); 

Mesager ;

(ANTENA 1)
7,00 Știri ; 7,10 Alon-

dra (s); 8,10 Tcledimi-
neața: 10,00 Viața în
trei (s); 10,25 Desene
animate; 11,15 Dragă 
profesore (s); 13,30 Ora
șele lumii (do); 14,20
Polițiști în misiune (sj; 
16,00 Fir întins; 
Club Hawaii (s); 
Misiune la Chicago 
18,55 Nici o clipă 
plictiseală! (sj; 19,30 Si
renele (si; 20,30 Ob -

16,30
17,10

(s): 
de

7,00 — 7,10 Știri ; 14,10 
— 15,50 Fotbal; 19,15— 
19,25 Săptămâna pe scurt; 
23,20 ..— 0,20 Rondul de 
noapte.

7,00 TVR Cluj-N.; 8,30 
Lumină din lumină; 9,05 
Serial • De la Apcnini 

. la Auzi ; 9,35 Desene a- 
nimate; 11,00 Viața sa
tului ; 12,30 Serial • 
Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea, Samantha?; 
13,00 
14,45 
zin ;
18,30 
19,00

24 august
20,30 Observator;
Film • Crimă en 
meditarc (p. lj; 
Știri sportive ;
Film o Fațetele 
rului (SUA).

21,oo 
pre- 

22,40 
23,25 

adevă-

[PRO - TV]
7.00 Doseno animate ; 

8,10 Povestea zilei ; 8,30 
Superboy (serial, ep. 1); 
9.00 Noile aventuri ale 
lui Flipper (sj; 10,00 
Desertul roșu (f/r); 13.00 
Autor 
SUA); 
Noua 
tralia; 
magazin; 
polițist 
Te uiți 
Știri ;
Kid II
Străzile crimei (s); 23,15 
Nemuritorul (s); 0,35
Sport la minut.

1 Autor! (film 
15,00 Rugby • 

Zcelandă —- Aus-
16,15 Motor sport 

17,30 Walker 
texan (sj; 18,45 

și câștigi!; 19,30 
20,00 Karate 

(film SUA): 22,05

(PRO-TV-DEVq)

7,00 — 8.00 Reluări î 
8,00 — 8,30 Desene a- 
nimatc; 21,05 — 22,00 
Retrospectiva săptămâ
nii (știrij.

(DEVAÎAT+)
7,00 — 12.30 Reluări ; 

13,00 Vidcotext; 17.00 
Crescătorii de câini (do); 
18,00 Desene animate ; 
18,30 Deșertul vorbește 
(do); 19.00 La nord de
Paralela 60 (cp. 31) ; 
20,00 Film. Insula lui 
George ; 21,30 Amintiri
(do); 22,30 Brigada de
șoc ; 23,00 Film • Imor
talizarea; 0,30 Film Cro-

Serial de călătorii; 
Video — maga- 
17,00 Star Trck (sj;
Desene animate ; 
Robingo (cs); 20,00 

Jurnal ; 20,35 
ca sportivă;
• Atitudini 
(Anglia); 
Trio ; 23,05 
net Olimp.

11,00 — 11,30 Mazică 
populară; 19,20 — 19,30 
Săptămâna pe scurt (r).

Dumirii- 
21,00 Film 

anglo-saxono 
22,55 Pariul 
Camei Pla-

(PRO - TV)

C TVR 2 J
8,00 Lupii aerului (s);

9.30 Ferestre deschise; 
11,00 TVR lași; 13,00 
Memoria exilului ro
mânesc ; 13,30 Misterele 
Sankt Petersburgului (sj;
14.30 Serial • 
e acasă.’; 15,30 
animate; 16,00 
Secretele nisipului;

19,00 Sen- 
21,00 
24,00 TVM

7.09 Desene animate; 
B.Ot) Fiica oceanului (s); 
11,00 Dc aceea există 
prieteni (film SUA); 11,50 
Sport pe plajă; 12,30 O 
căsnicie perfectă (sj ;
13.30 Serial • Banditul; 
15,00 Automobilism • 
Formula 1 
Belgiei (d); 
mea filmului;
rial • Beverly Rills J
19.30 Știri ; 20.00 Film
• Strada Ilanovra (An
glia); 22,C’1 Serial • 
Fotomodelc; 23,30 Pro
cesul etapei.

- M.P. al 
17.00 Lu-

18,30 Se-

Șcicul (s); 
sul tranziției; 
priza a treia;
• Mesager.

C'e bine
Descno

Serial •
17,00

Rc-

(ANTENA 1)

7,00 Știri ; 7,10 
siune la Chicago 
8,00 Fir întins (r); 
Desene animate; 
Animal show (s); 
Un câine cu imaginație 
(sj; 11,00 Muzică popu
lară; 12,00 Emisiune 
religioasă; 13,05 Di
vertisment (I); 14,00
Știri ; 14,05 Divertisment 
(II); 14,50 Spitalul u-
niversitar (sj; 16,50 Se
rial • Club Hawaii; 
17,15 Serial • Alertă pe 
plajă ; 18,00
rânduri; 19,20 
19,30 Serial •

Mi- 
(r) ; 
9,00 

10,00 
10,30

Printre 
Știri J 

Giulia ;

(pRO-TV-DEVfț)

7,00
7,15 — 
nimate; 
Serial, 
(cp. 31

- 7,15
8,30

17.00
Ellen

Reluări ; 
Desene a-
— 17,30 

Cleghorhe

(DEVASAT+J

7,00 — 12,30 
17,00 Desene
18.30 Deșertul
(do); 19,00 La
Paralela 60 (sj; 
Film
21.30
22.30 
23,00 
erotic

• Asamall 
Amintiri

Brigada de 
Film;

Relu&ri; 
animate; 
vorbește 
nord de 

20,00 
I killing; 

(do; 1 
! șoc (Sjj 

Film
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Integrarea cu frații de același
neam — la

Integrarea pe mai multe 
planuri, în primul rând 
oel spiritual și cel eco
nomie, a României cu 
frații de aceiași neam de 
dincolo de Prut, trăitori 
in Republica Moldova, 
stat independent și suve
ran, este potrivit decla
rațiilor oficiale un scop 
comun câtor două țări.

Parte componentă foar
te activă In cadrul An
samblului Regiunilor Eu
ropei — ARE — județul 
Hunedoara a luat pe cont 
propriu partea sa în ac
țiunile și activitățile in
tegratoare.

l-am mai informat k 
timpul potrivit pa citito
rii noștri despre prezen
ța mnentd la Chișinău a 
unei delegații hunedore- 
ne care a avut ca scop 
principal definitivarea 
protocotaltd de colabora
re dintre municipiul și 
regiunea Chișinău șl mu
nicipiul Deva și județul 
Hunedoara. Protocolul ur
mează a fi semnat la

dimensiunile
Deva cu prilejul „Serbă
rilor Cetății*4, ediția 1997.

I,a Chișinău delegația 
hunedoreană s-a Întâlnit 
șl cu dl Mike Hancook, 
membru al Parlamentului 
Marii Britanii, fost lider 
al comitatului Hampshire, 
comitat cu care județul 
Hunedoara păstrează strân
se relații.

Ca bun prieten al ro
mânilor (prin intermediul 
hunedorenilor) domnul 
Mike Hancook a militat 
activ pentru cuprinderea 
în ARE și a unor regiuni 
din Republica Moldova. 
Dar nu numai astfel se 
explică prezența domniei 
salg Ia Chișinău. Acolo, 
fundația „Westminster 
pentru democrație** a 
lansat proiectul „Seminar 
de formare pentru tineri 
politicieni și funcționari 
publici români**, proiect 
la care a fost invitat să 
participe și județul nostru.

Seminarul are durata 
de cinci zile, se desfă
șoară In octombrie sau

ei concrete 
noiembrie Ia România, Iar 
la în-etutul anului 1998 
in Anglia. Finanțarea este 
asigurată de fundația ini
țiatoare a proiectului.

Cn același prilej fun
dația „Dimitrie Guști** de 
la Chișinău a lansat 
Consiliului județean și 
Prefect urlt Hunedoara 
propunerea de colabora
re Ia realizarea mai mul
tor proiecte de interes 
comun: sondaîe sociolo
gice pe diferite teme, 
crearea și dezvoltarea zo
nei de turism de interes 
european Hunedoara, e- 
valuarea dezvoltării in
dustriale a județului Hu
nedoara In perspectiva 
integrării europene, atra
gerea investitorilor comu
nității europene pentru 
cercetarea științifică fun
damentală șl implemen
tarea tehnologiilor avan
sate, organizarea unor 
conferințe științifice cu 
Consiliul Europei și ONU 
pe linia integrării în 
NATO. (I.CJ.

Sezonul sustragerilor din recoltă

Mari civilizații dispărute

EGIPTUL FARAONILOR (II]

prin mărețele edificii căci 
după aprecierea autoru
lui, „Egiptenii construiau 
pentru o existență infini
tă în timp: veșnicia zei
lor și posteritatea faraoni
lor, fiii zeilor" (pag. 5).

IOAN PENIȘOARA

Aprecierea, recunoscu
tă până la nivelul cen
tral, potrivit căreia circa 
1/4 din producția agri
colă > țării face obiectul 
furturilor, eeea ce-1 con
sacră pe români ca fiind 
campioni In materie, se 
confirmă aproape în to - 
talitate și în cazul jude
țului nostru. Nu trebuie 
făcute prea mari investi
gații pentru a ajunge la 
o astfel de concluzie.

Este suficient să asiști 
doar, mai ales în fapt de 
seară, noaptea și uneori 
chiar la lumina zilei, cum 
prin împrejurimile Devei 
— prin livezi, grădini si 
prin lanurile de porumb 
mișună tor felul de indi
vizi, îndeosebi de cu
loare, care umblă în 
haite și controlează, par
celă cn parcelă, starea 
recoltei si idând orice 
măsură de pază. Situația 
respectivă nu este străină 
nici altor orașe sau co
mune d.n ju.. eț. Acțiu
nile pen >u depistarea 
hoților întreprinse de că
tre organelc abilitate au 
efecte limitate și tempo
rare, întrucât raza de 
activitate a răufăcători
lor este extinsă pe ar:i 
de necuprins, iar meto

dele folosite de el s-au 
perfecționat permanent, 
atacând în grupuri pen-

Se găsește 

in plină 

desfășurare

tru a-1 intimida șl a-1 
ține la respect pe produ
cătorii agricoli și pe pro-

prietarii de drept al pro
ducției agricole.

Combaterea eficientă a 
acestor „dăunători’ nu se 
poate face decât conju
gând acțiunile antifurt 
ale administrației Locale 
cu cele, ale organelor ce 
sunt învestite cu ast
fel de atribuțiuni. Cre
dem, fără îndoială, dacă 
nu In eradicarea totală 
a fenomenului, cel puțin 
în diminuarea numerică, 
cantitativă și valorică, a 
daunelor provocate avu
tului particular sau al 
statului. (N.T.)

încă o benzinărie 
Ia Deva

Răspunzănd Interesu
lui și curiozității unor ci
titori ai ziarului nostru, 
care s-au- șl ne-au în
trebat despre soarta con
strucției ce se realizează 
pe str. Calea Zarandului 
— DN 7, vizavi de Sala 
Sporturilor din Deva, îi 
informăm că. așa cum 
am aflat — aici va func
ționa, după terminarea

luciărilor o nouă stație 
de benzină Aceasta va 
fi eea de-a opta stație 
de acest fel din munici
piu. Benzină și mașini 
să fie, deci, deoarece 
credem că benzinării a- 
vem acum destule. 
(N.T.I.

O reînviere a culturii e- 
giptene se înregistrează du
pă cucerirea Egiptului de 
către Alexandru Macedon, 
recunoscut de către . preo
ții cultului lui Amon ca 
„fiul lui Ra" și faraon al 
Egiptului.

Această reînviere va fi 
însă de scurtă durată, căci 
ultimul suveran, care a mai 
purtat dubla coroană a ce
lor două regate, regina- 
faraon Cleopatra, sfârșind 
prin sinucidere, a lăsat în 
mâinile împăratului roman 
Octavian-Augustus rămă
șițele unui imperiu fărâ
mițat. Prin tragica moar
te a Cleopatrei, vocile fa- 
raonilor-zei monarhi s-au 
stins pentru totdeauna, în
treaga tor operă fiind în
gropată de nisipurile fier
binți ale Saharei.

Partea a treia a volumu
lui tratează religia culturii 
egiptene. Viața religioasă 
făcea parte integrantă a 
vieții zilnice, zeii erau a- 
lături de egiptean în tim
pul vieții dar șl dincolo 
de moarte. Spre deosebire 
de alte religii, cea egip
teană nu era o religie u- 
niversală, ci una națională, 
Egiptul constituind centrul 
pământului, exponentul 
planului divin în cel te
restru.

Zeul suprem nu a fost 
întotdeauna același pe tot 
parcursul civilizației. Ra

simbolizează Soarele ce s-a 
născut dintr-un ou, pentru 
ca mai apoi locul său să 
fie luat de către Amon, 
zeul aerului, care după ce 
a plutit deasupra oceanu
lui, cu suflul său a tulbu
rat apele ce stăpâneau pă
mântul, astfel încât mâlul 
s-a contractat, rezultând 
Egiptul, adică pământul.

Preoții tebani' au refor
mat panteonul egiptean, 
în fruntea acestuia au in
stalat o divinitate ce re
unea 3 zei, această divini
tate reprezenta totalitatea 
zeilor egipteni s Amon-Ra- 
Ptah, Amon fiind firea 
misterioasă, Ra este capul, 
respectiv Ptah, trupul.

Dintre toate sărbătorile 
religioase, cea mai impor
tantă era cea a lui Amon 
la Teba sau sărbătoarea 
lui Opet, care avea loc în 
decursul celei de a doua 
și a treia luni a revărsă- I 
rii Nilului. Fiecare egiptean ’ 
avea datoria de a închina 
cântece și rugăciuni fa- ( 
raonului șl părintelui său 1 
Amon-Ra, stăpân al tronu
lui celor două regate, ma
rele zeu, întâiul la Karnak. , 

lntr-o uriașă oază întinsă 
pe mai multe mii de km, 1 
timp de trei milenii, s-a 
dezvoltat o civilizație uni- ' 
că, ce a luat sfârșit în an
tichitatea clasică ce i-a 
adus moartea, dar în ace
lași timp și imortalitatea,

V/. . • ■•V. O'.’ATiV.VA’.V.’i . w.-. . . .vVAVAV.'^ VAV.V. . . .
PROFIT

Cooperativa de consum 
din Crișcior ce-și desfă
șoară activitatea în Brad, 
Crișcior, Bucureșci, . Ri- 
bița, Blăjeni, Luncoiu de 
Jos și Vălișoara a reali
zat în primul semestru 

; din acest an un profit net 
I de circa 22 milioane Lei. 
j Profitul s-a obținut mai 
I ales în trimestrul .doi al 

anului când activitatea 
unității a pornit după o 
perioadă grea, pe calea 
redresării.

Hunedoara. Peisaj 
industrial.

Foto: ANTON SOCACI

0 ZI A ISTORIEI - 23 AUGUST 1944

C'asă veche, cu fântână, din RăcSștie.
Foto ANTON SOCACI

0 ZI A ISTORIEI
Deși e comentată negativ 

de unii și supralicitată de 
alții, ziua de 23 august 
1944 face parte din mo
mentele istorice ale po
porului român din veacul 
pe care ne pregătim să-l 
încheiem în curând.

E un privilegiu și O 
sarcină a istoricilor să-i 
studieze cauzele, cir
cumstanțele, derularea șl 
urmările, stabilindu-i lo
cul cuvenit' între eveni
mentele istorice ale nea
mului.

Ca ostaș în armata ro
mână în timpul acestui 
eveniment, l-am perceput, 
eu și camarazii mei din 
Școala M litară de Sub
ofițeri de Rezervă de la 
Radr.a. drept momentul 
declanșării luptei pentru 
eliberarea Ardealului de 
Nord, răpit cu perfidie și 
cinism prin Diktatul de 
li Viena, din 1944. în 
timp ee ascultam Pro
clamația regelui Mihai 
către Țară, în noaptea de 
23 august 1944, am văzut

- 23 AUGUST 1944
apoi în colaborare cu 
Națiunile Unite, îndeo
sebi cu armata sovieti
că. încadrați dispoziti ’U- 
lui de luptă al armatei 
române, elevii Școlii Mi
litare din Radna, între 
care mă aflam și eu, s-au 
constituit in formația de 
luptă „Detașamentul Pău- 
liș** sub comanda colo
nelului Alexandru Pe
trescu și — prin curajul, 
viteiia șl eroismul lor —■ 
au zdrobit atacurile pu
ternica repetate și sân
geroase ale inamicului ce 
forțase granița de vest, 
ocuoase Aradul și inten
ționa să înainteze, prin 
Deva. spre inima Ar
dealului pentru a se uni 
cu forțele sale ce cotro
piseră Turda si năzuiau 
spre Alba Iulia, orașul — 
simbol al Marii noastre 
Uniri

Acolo. în partea de 
apus a țării, în câmpia de 
sânge a Păulișului. ti
nerii cădeți ai Școlii Mi-

strălucind lumina spe
ranței și a împlinirii în 
scânteierea din ochii co-
legilor: Hăgan Trofin, 
reșan loan, Racolța 
ghe, Blaga Toma, 
Valentin si alții, 
nari din Ardealul 
Am citit în 
hotărârea supremă 
lupta pe viață și 
moarte. alături de

Mu- 
Gheor- 
Achim 
origi - 

ocupat, 
privirile l°r 

de a 
pe 

în
treaga armată română, 
pentru zdrobirea cotropi
torilor, pentru a se putea 
reîntoarce la vetrele lor
străbune, la părinții, fra
ții, surorile și bunicii lor, 
care — printr-o decizie 
străină, nedreaptă și per
fidă — au fost obligați 
să sufere patru ani de 
iile: umilințe, persecu
ții, închisoare, torturi 
șl crime comise cu bar
barie înfiorătoare.

Eliberarea Ardealului
de Nord a fost imperati
vul acelui moment al 
Istoriei noastre, iar ar
mata română l-a reali
zat la început singură

Iitare de ia Radna au 
rezistat cu un eroism 
exemplar tuturor atacu
rilor furibunde și dispe
rate ale unul inamic de 
zece ori superior ca nu
măr si dotare. Marele 
patriotism a.’ elevilor 
sergenți, eu galben la 
capelă, voința lor abso- 
:vtă și fierți te de a ve
dea Aidea'vl eliberat de 
sub împilarea străină l-au 
ajutat *.ă staviească îna
intarea nușmanului co
tropitor să 1 zdrobească, 
și să-l alunge dincolo 
de hotarele țării

Biruința dP In făuliș, ca 
și cele de la Oarba de 
Mureș, de la Luduș, Cluj, 
Oradea sau Cărei s-au 
obținut prin sacrificii și 
jertfe dureroase și subli
me, pe care nu trebuie să 
le uităm, ci să le cinstim 
cu venerația ce li se cu
vine. căci sunt profund 
pilduitoare atât pentru 
generațiile tinere de azi 
cât și pentru cele ce vor 
trăi în veac pe acest 
colț de pământ numit 
România.

Prof. DUMITRU SUSAN

T T T
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UN SECOL DE CINEMA

I 
I I
1

MUZELE...
Deseori — mai ales 

în lumea scrisului — se 
pomenește de „muza 
inspiratoare**.

Gine trudește în fața 
foii albe de hârtie, știe 
că uneori parcă din în
treaga ființă sar scân
tei, alteori însă îți simți 
creierul de ebonită.

Conform „Micului Dic
ționar Enciclopedic**, mu
za e definită ca „fie
care dintre divinitățile 
alegorice, ocrotitoare și 
inspiratoare ale artelor 
și științelor, considera
te fiice ale lui Zcus șl 
ale Mnemosinei".

Dar — pentru stimații

I

mei cititori — să re- 1 
amintesc cele nouă muzei I

1. Calliope (inspiratoa-î
re și protectoare a poe-j 
ziei epice și a elocven-» 
tei); 1

2. Euterpe (a poeziei 1
lirice); J

3. Thalia (a comediei); J
4. Melpomene (a tra-1

gediei); •
5. Terpsihore (a cânte-»

cului și dansului); 1
6. Clio (a istoriei); i
7. Urania (a astrono- î

miei); 11
8. Polimnia (a imnu

rilor sacre);
9. Erato (a 

erotice).

1II 

poeziei |

R E M E
• „Poveștile de dragos

te nu pot avea decât 
un sfârsit plin de triste
țe**.

Hemingway
• „Să te învoiești a 

fi disprețuit când știi că 
nu-i pe drept este «ea 
mai mare dovadă de 
tărie".

Henry de Montherlant
• „Gartea: cea mai 

complicată și mai mare 
minune din toate mi
nunile făurite de ome
nire în drumul ei spre

M B E R
fericirea și măreția vii
torului".

M. Gorki
• „Majoritatea oame

nilor își întrebuințează 
prima jumătate a vieții 
lor ca s-o facă pe cea
laltă nefericită**.

La Bruyerc
• „Viața noastră este 

un punct, durata noastră 
o clipă, globul nostru un 
atom...**.

Voltairo

Selccțio dc ILIE LEAIIU

E BINE SĂ ȘTIM...
• ALTERNATIVA — 

este o situație din care 
există două ieșiri și ai 
de ales una dintre ele ; 
se înțelege greșit că fie
care dintre cele două 
ieșiri constituie o alter
nativă;

• AMBALAJ — înseam
nă „împachetare**, even
tual „material în care 
se împachetează", nu „lă- 
diță în care se transportă 
sticle de apă minerală**;

• ANIVERSARE — 
este „revenirea unei zile 
a anului**, deci nu e co
rectă formula „aniversa- 
rea a o sută' ‘de ani**, 
nici „a aniversa pe ci
neva**;

• A DECIMA — în
seamnă „a omorî unul 
din zece** (e derivat din

latinescul „de :em" — 
zece), deci e greșit spus 
„i-a decimat pe toți-* sau 
„i-a decimat până la nnu**j

• PANACEU — în
seamnă „care vindecă ori
ce boală** (prima parte a 
compusului este greces-. 
cui „pan** care înseamnă 
„tot"), deci „panaceu u- 
niversal** este pleonastic;

• FORTUIT — înseam
nă „întâmplător**, deei 
greșit este întrebuințat în 
loc de „forțat**, cu care 
nu are nici o legătură 
etimologică;

• A ETALA — înseam- i 
nă „a expune (pentru 
vânzare) în mod preten
țios, pentru a atrage a- 
tenția**, nu „a expune** 
pur și simplu...

VASILE VOICULESCU (1884—1963) 
...«die, poet, prozator și dramaturg

• „Mintea e ciutura 
care stă deasupra fântâ
nii vieții șl coboară nu
mai pentru a se umple 
cu răcoarea învățăturii**.

• „Dacă ți-ai îngropa 
bulbul inimii In pământ, 
ce flori ar răsări : crini 
sau mătrăgună?**.

• „Cugetați în ceasu
rile vii ale vieții, nu a- 
mănați cugetările tocmai 
pentru ora morții. Căci 
atunci nu mai puteți a- 
vea gânduri, ci, ca în- 
tr-un apocalips al pro
priei vieți, vedenii și des
coperiri**.

care celulă cu cântec de 
slavă. - Bucuria e fără 
motiv lumesc și e ce^ ma’ 
înalt extaz al omului**.

• „Suntem cenușa 
seminței de zei scuturată 
și zvârl ită-n vânt pe pă
mânt**.

• „Lumina-mbătrânește 
sosind până la noi...'*.

• „Măsor! o bucurie cu 
umbra ce-o aruncă**.

Selecție de
ILIE LEAIIU

Ea început a fost ope
reta cu muzica iul Johann 
Strauss, Jacques Offen
bach și afțiL Apo), in a 
doua jumătate a sec. al 
KIX-lea, la New York pe 
celebrul Broadway, apar 
primele teatre muzicale. 
Foarte curând, producă
tori, lrbretiști și compo. 
zitorf, deopotrivă cu 
cântăreți șl dansatori, fac 
doliciul publicului spec
tator cu șirul de spec-
cole de „musieal".

In anii ’30—*40, com
pozitori ea Cole Porter

(Corabia spectacolelor) — 
if>50, regla George Sid
ney, cu Howard Keel șî 
Katherine Grayson, pe 
muzică de Jerome Kern- 
„Seven Brid® for Seven 
Brothers" (Șapte mirese 
pentru șapte frați) — 
1954,- regia Stanley Bo
den, cu Howard Kell și 
Jane Powell, pe muzică 
fle Johnny Mercer, pre
cum și „Gigi** — 1958,
regia Vincente Minnelli, 
cu Maurice Chevalier și 
Leslie Caron.

In fine, „West Side

,,MUSICAL“-UL, UN FILM CU... 
CANTEC

cu „Kiss me Kate** (Să- 
rută-mă K) Frederick 
Loewe cu „My Fair Eady**, 
Irvin Berlin cu „Annie 
Get Your Gun** (A. câș- 
tigă-ți pușca) sau Jero
me Kern cu „Girl of the 
Golden West** (Fata din 
Vestul de aur), George 
Gershwin cu „Funny 
Face** (Față nostimă) șl 
Richard Rodgers cu „Sound 
of Music" dSunetul mu
zicii) fac Millie de spec
tacole neîncăpătoare.

Cinematograful a adop
tat genul și a produs un 
însemnat număr de 
filme „musical", din care 
menționăm: „Show Boat"

Story** (Poveste din Șan
tierul de Vest) — 1961,
regia Robert Wise, cu 
Russ Tamblyn și Nathalie 
Wood, pe muzică de 
Leonard Bernstein. In 
sfârșit, marele succes 
„My Fair Lady" — 1964, 
regia George Cukor, cu 
Audrey Hepbum ți Bex 
Harrison și ..The Sound 
of Music" (Sunetul mu
zicii) — 1965, regia Ro
bert Wise, cu Julie An
drews și Christopher 
Plummer, pe muzica tul 
Richard Rodgers, care a 
„bătut** toate recordwile 
în materie.

ADRIAN CRUPENSGH1

• „M-am măsurat cu 
visul și am ieșit învins".

• „Suveica sufletului 
trece nevăzută printre fi
rele urzelii de materie 
a luminii**.

• „Bucură-te 1
Durerea . palpabilă, ac

cesibilă, fizică; o localizezi 
în mână, in picior. Bu
curia e cel ix ai mare 
mister suflevesc... Nu o 
simți nicăieri și e în tine. 
Durerea vin® din afară, 
pe calea văzduhului * și a 
intemperiilor, se hrănește 
cu spații, se adapă cu 
timp. Bumria vine din
lăuntru și-ți umple fie-

. • DE PROFUNDIS (dîn
> ®scul , din adân-
J curi“) — primele cu- 
I vinte din psalmul 130 
• al pocăinței. Versetul 
! fintreg, în traducere la- 
» tină, e o invocație P^- 
| nitentă: „de profundis 
. clamavi a te. Domine**. 
| (Din adâncimile abisu- 
; lui strigat-am către ti- 
Ine, Doamne) și se cântă 

la înmormântările ca- 
Itolice. Cuvintele s-au 

transformat într-o ex- 
J presie laică, având în- 
I țelesul: din adâncul su- 
» fletului. Un cunoscut 
| sonet al lui Baudelaire

EXPRESII ȘI CITATE CEI
poartă titlul „De pro
fundis clamavi". Scrii
torul englez Osear Wilde 
și-a intitulat o culege
re de reflecții „De pro
fundis**. Același titlu 
poartă trei poeme de 
Octavian Goga din vo
lumul , Cântece fără ța
ră**. Uha dintre strofe 
e lămuritoare pentru 
sensul modern al expre
siei :

„Din sufletul meu, 
pt șteră uitată,

Gu scorburi multe, 
văduve de soare,

Tăceri’» mal strigă 
câteodată,

Ca niște robi rebeli 
în închisoare".

• DURANTE CAUSA, 
DURAT EFFEGTUS 7- 
adagio latin care prin 
simpla traducere ne 
dispensează de orice 
explicație: „Atâta timp 
cât durează cauza, du
rează șl efectul".

• DU SUBLIME AU 
RIDICULE IE N’Y A 
QU’UN PAS (din franțu-

...
w'‘AVA'î’?X «aww....... . .
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CUV1NTE, CUVINTE| 

• FILOZOF SAU FI-I 
LOSOF I

Cuvântul acesta, pe I 
care toată lumea îl pro-| 
nunță cu „z“ (adică ,4L J 
lozof"),. este scris une-i 
ori cu „s** (adică „fik>J 
sof"), argumentul fiind! 
următorul: cuvântul- e! 
grecesc $1 e -ompus dini 
„filo" ți „sofos", ceea! 
ce înseamnă „iubitor I 
de înțelepciune* Tot !n! 
grecește, „zofos" ta- 1 
seamnă „întuneric". Aceia 
„filozof" s-ar traduce! 
„iubitor de întuneric". » 

RaționamenM a«es-| 
ta e fals. Pentru nei,| 
„filozof" nu e cuvânt| 
grecesc, cl .franțuzesc,! 
căci foarte puțini din | 
cei care-1 întrebuin- | 
țnază crmosc limbai 
greacă. în orice caz, de-] 
oarece cuvântul „zofos** I 
nu s-a păstrat în nici I 
un chip în românește, I 
el nu are cum să de- I 
ranjeze întrebuințarea J 
lui „filozof*. T

« WATERLOO
Localitatea unde a fost 

înfrânt Napoleon este și 
un pretext de dispute 
privind pronunțarea a- 
cestui nume propriu.

Există patru variante:

i. Gei care pronunță 
cu „v" pentru că așa 
se scrie (de' fapt, nu cu 
„v**, ci cu „w**J ;

2. Gei care, crezând efi 
numele e englezesc, pro
nunță cu doi „u** (uater- 
lu)4

3. Gel care, știind că 
Waterloo nu e în An
glia, ci in Belgia, pro
nunță eu „v“;

4. Gel care știu șj ei 
că Waterloo e în Belgia, 
dar mal știu șl că e în 
Belgia flamandă și 
flamanzii pronunță 
„w** ca „u" 
nantic; deci 
rea corectă este 
Jo*' fîn traducere 
iana apoasă").

«ă 
pe 

conso- 
pronunța- 

„uater- 
„po- Grupaj dp

ILIB LEAlftj

I
I

jEBRE
zescul „De la sublim la 
ridicol nu-i decât un 
pas") — Sunt cuvintele 
pe care le-a pronunțat 
Napoleon Bonaparte în 
decembrie 1912, după 
dezastrul de la Bere
zina, când a foit nevoit 
să fugă din Rusia, cu 
armatele distruse și pres
tigiul destrămat. El se 
aplică, cu egală semni
ficație, oricărui muritor 
«are, ajuns la o situație 
strălucită, comite o gre
șeală imensă eare-1 pră

bușește șil face ridicol, 
provocăid fie hazul, ; 
fie compăuipirea ’urnii, | 
sau chia.’ pe amândouă J 
laolaltă |

• QUNE NOCENT, î 
DOCENT (lat. „Cine a | 
pătimit, a învățat") — *
dicton popular latin, 
corespunzător prover- * 
bului nostru „Tot pă
țitul e priceput*. «

Selecție de
ILIE LEAIIU |

(din „Dicționarul de J 
cuvinte, expresii și cita* g 
te celebre" de I. Berg). •

>X;X^Xyî;;wX^^;:;X;X;X;;;>^y>>;y^;;^>yX>yX;X;;;;yyl;X;X;;;
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII

0 „Ceea ce este lumina pentru ochi, ceea 

ce este aerul pentru plămâni, ceea ce este dra

gostea pentru inimă, libertatea este pentru

sufletul omului".

Robert Green Ingersoll
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DESPRE LIBERTATE

• „Este viața atât de 
scumpă sau pacea atât 
de dulce ca să fie eum- 
părate eu prețul 
lor și sclaviei? 
fereștel Nu știu 
alege alții, dar 
ce mă privește, 
libertatea, sau de 
dați-mi moarteal"

lanțuri- 
Doamne 
ce vor 

in ceea 
dați-mi 

nu

PATRICK HENRY

• „Odată cu elibera
rea spiritului se produce 
și o rectificare a trupu
lui, până atunci contor
sionat de mizerie și de 
umilință''.

G. CALINESGU

I I
I
I

i
«

I*
I

•> „Iși dă sângele deo
potrivă și poporul care-1 
varsă pentru libertate, 
ca și acela care și-l lasă 
supt de jjigăniile po care 
nu e destul de harnic 
pentru a Ie curăți.

Cel dintâi scapă ade
sea.

• .Adevărul și liber
tatea posedă acea însu
șire excelentă că tot ce 
se face în favoarea lor, 
ca și tot ee se face con
tra lor, le servește deo
potrivă".

VICTOR HUGO

f

celelalte niciodată".

NICOLAB IORGA

I

I

• „Nu pui temelie li
bertății când împuști pe 
cei ce gândesc altfel de
cât țipe".

w „Libertatea înseam
nă responsabilitate. De 
aceea majorității oame
nilor 
ea".

le este teamă de

i
I
I
I
I
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I
•
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G.B. SHAW |

I
I
I

• LEGEA LUI LINO
— In spatele fiecărui șef 

se află o femeie isteață.

• LEGILE LUI TOOTSIE

— Secretara care 1 se 
adresează șefului ei ai
doma lui: „Iublțelule", 
„Scumpișor", „Podoaba 
mea" — ajunge rău.

— Dacă o femeie se 
supără când e lovită cu 
palma peste fund, ii iese 
vorba că „nu știe de glu
mă".

• LEGILE LUI HOLLER

— Oricât de inteligentă, 
isteață, abilă și experi
mentată ar fi o femeie, 
când depășește patruzeci 
de ani, trece în categoria 
gloabelor bătrâne.

— Gând o femele inte
ligentă, isteață, abilă și 
experimentată depășește 
patruzeci de ani — e a- 
vansată.

• LEGILE D-NEI SHORT

— Dacă ești singura 
femeie din consiliul de 
conducere, a ta e vina 
că nu Se servește ceai șl 
gustări la masa de trata
tive.

— Bărbații rămân în
totdeauna uimiți când a- 
flă că o colegă de-a lor 
— indiferent ce funcție 
are — nu știe să bată la 
mașină.

Selecție de
ILIE LEAIIU

C UMOR 3
■ — Când te-ai certat 

prima oară cu soțul, fe
meie? — întreabă judecă
torul.

— Gând a vrut cu în
căpățânare să fie și el în 
fotografia de nuntă...

■ — Gigele, de unde 
ai tăietura aceea de pe 
frunte?

— De la gripă...
— Cum e posibil așa 

ceva?
—■ Am strănutat lângă 

un geam!

■ — Mama spune că 
încă de mio am fost inte
ligent: la 10 luni am în
ceput să merg, iar peste

— Așa? Și înainte de 
accident cum îl chema?.

■ Polițistul stagiar îșî 
primește pistolul din do
tare. îl studiază cu aten
ție, se ridică și se adre
sează eomandantuluii

— Domnule comandant, 
vă raportez că pistolul 
meu e defect. Are țeava 
găurită...

■ Intrc ospătari:
— Colega, am citit in 

ziar că președintele țării 
câștigă pe lună cât câști
găm noi în trei seri...

— Ga să vezi cine n« 
conduce pe noi!

••■••■•••■••«•••■•••■■••a

I
ANTOINE de SAINT —

'(1 EXUPERY
Selecție de

ILIE LEAIIU

SE POVESTEȘTE-..

puțin 
nlșorl

timp vorbeam bi-

— Asta numești tu in-
teligență?! Eu -puteam să
merg încă de la 9 luni,
dar i-am lăsat pe ai mei 
să mă ducă în brațe până 
la 3 ani...

■ Un ziarist telefonează 
redactorului șef:

— Numele tipului care 
a murit sub cilindrul com
presorului este Kimishild- 
Wiczdreff.

■ Discuție între doi 
păcienți:

— Cum a! ajuns la spi
tal?

— Eram cu mașina. An» 
mers prea repede. Da» 
dumneavoastră?

— Eram pe jos. Am 
mers prea încet.

■ — Ați fost de față 
când soțul și*a bătut soția 
până a lăsat-o vânătă, 
se adresează judecătorul 
unui martor. Ge ați văzut?,

— Bine, dar eu n-am 
văzut nimic, domnule ju
decător. Eram în dulap—

I
I
I

I

>
I

■
I

I

I
Twain, 
editor, 

po- 
trimis

„Trupele 
sud".

»

Despre Mark 
ca publicist și 
scriitorul Loveland 
vestește: „I-am 
spre publicare 
mărșăluiau spre 
Tn câteva zile manuscri
sul mi-a fost înapoiat cu 
mențiuneă: „Taie ’ 10 001

j
m-ar 1 <;- «*I 

10 zile, apoi am trimis- > ;! 
înapoi. Imediat am pri-!; 
mit prin poștă următos - <! 
rea telegramă: „Acum e'! 
bine. Se publică în nu-;! 
mărul viitor". ‘!

de cuvinte". Nu 
atins de luerare timp de;
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■ ■■ p
■ 7■ • £

i t.

6 8 1 9 s L £ l 1

ORIZONTAL: 1) Liantul simbolie de 
cimentare a prieteniei (dim.); 2) Apariție 
vaporoasă desprinsă din fața oglinzii — 
Ciclu pandantiv cu ornamente caprici
oase; 3) Supus irezistibil unui presing 
neiertător — Însemnare sui — generis 

pe marginea, unei cărți; 4) Vedetă autoh
tonă la întinderea... plaselor — Profil de 
crengi mobile pe drumuri borealei 5) 
Pilot retrograd la nava afirmației — 
Garantele discreției cu aplicație per os; 
6) Conglomerate ale Terrei strict delimi
tate — Particulă indigenă cu fumuri 
nobiliare; 7) Laitmotiv obsedant Intr-o 
simfonie lacustră — Martore de cir' 
cumstanță la un jurământ de credință; 
8) Conexiune laterală pe anumite cir
cuite — Apatic harpagon al propriului 
efort; 9) Salonul literar al unui amfitrion 
cu imaginație — A observa discret în 
manieră picarescă; 10) Efervescență spi
rituală în febra veselă a fantasmelor.

VERTICAL: 1) Alint ingenuu de sor
ginte cazonă; 2) Misitul pios al sferelor 
celeste — Miezul lumii zămislit din haos 
și mister; 3) Relație ascendentă pe trep
tele genealogiei — Dorurile de ducă 
ale florilor de păpădie; 4) Fard înfiripat 
din logodna soarelui cu marea — Mere 
fascinante din grădina plăcerilor (sg.); 
5) Cerul fără nori al universului am
biental — Chemare concisă la drum in
tracarpatic; 6) Frunte umbrită de vârfuri 
de framec — Atribut ancestral pentru un 

leagăn de eopii; 7) Farmecul suculent al 
grădinilor de vară — Mod punitiv de a 
închide ochii Fortunei; 8) Banalitate 
festivă cu alură altruistă — Siluetă răs
frântă în oglinzi ele cleștar; 9| Moșteniri 
evidente neincluse-n testamente — Dan' 
satori pasionați în ritm dră ps- de zon- 
goră; 10) Cadru perimat de conducere al 
sferelor olimpice.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PUZZLE" 

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) BATALIOANE; 2) ARAMA — IMAN; 
3) DARACE — ARI; 4) AP — RAFINAT; 
5) R — SAT — NAVA; 6) AVUT — 
1ST — T; 7) NAȚIUNE — PO; 8) OCA 
— FATALA; 9) SÂNT — RADAR; 10) 
IREALITATE.

Soluția problemei din nr. trecut:

1. Dd3! Re6
2. De4 mat
1. -------- Rf4
2. NC7 mat

MAT ÎN 2 MUTĂRI
I

Controlul poziției:

Alb: Rbl, DbG, Mb2, Cb7, Cf4, p l b4

Negru: Rb3

,v.>,
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(Urmare din pag. 1)

tualA a dotărilor din Ju
deț cste departe de cea 
«are să satisfacă cerințele 

, cetățenilor. Doar 47 de 
] localități au sistem de
alimentare cu apă si 24 
de canalizare, riintr-un 
număr total de 437 de 
localități cât are jude
țul Hunedoara. De ase
menea. sistemele de ali
mentare eu enorgie ter
mică funcționează cu mari 

I pierderi, intervenții ma
ior# la acestea nefăcfin- 
du-se de 30—40 de ani.

i
(Urmare din oaș. I)

populației în aproviziona
rea cu ulei.

Este 0 stare de fapt, 
pe care Guvernul trebuia 
«-o prevină, să nu lase 
populația, din zi în zi mai 
săracă, prin prețuri din zi 
In zi mai mari — dato- 

, rită și unor legi imper
fecte și mafiei cocoțate 
până ia vârfuri — pradă 

I spolierii de către negus- 
1 tari împătimiți de ne
cinste și căpătuială. Și 
se mai anunță o aseme
nea stare de fapt cu

|

Primul program 
de dezvoltare dupâ anul 1989

în ceea ce privește dru
murile, s-a arătat că din 
1092,6 km de drumuri ju
dețene și comunale, doar 
594,4 sunt modernizați, 
ceea ce reprezintă 37,4 
la sută, județul situându- 
se din acest punct da 
vedere sub media pe țară.

Ca principale activi
tăți cuprinse în program, 
r.m reținut realizarea de 
alimentări cu apă, cana
lizări și stații de epura

re, de rețele, centrale șt 
puncte termice, intro
ducerea de gaze natura
le și construirea de lo
cuințe. Alte activități vi
zează transporturile, tele
comunicațiile, învățămân
tul, sănătatea, asistența 
socială, cultura etc.

Valoarea totală estima
tivă a obiectivelor pro
gramului în prețuri la 1 
ianuarie 1997 este de 
2543,4 miliarde de lei. Din

dezbateri a reieșit un lu
cru esențial pentru acest 
program: găsirea re
surselor financiare. Fără 
aceste resurse el va ră
mâne o simplă coală de 
hârtie. în acest sens, se 
speră în apariția Legii 
bugetelor locale, lege care 
va schimba inclusiv con
cepția organelor locale 
privind posibilitățile de 
realizare a acestor fon
duri.

Lucrările ședinței au 
avut și o oarecare notă 
sărbătorească, actualul 
Consiliu județean aniver
sând un an de existență.

Prăjeala cu ulei 
zahărul, dacă nu vor 
veni ia rând și alte pro
duse, așa încât indexarea 
— compensarea să fie 
complet estompate, po
sibilitățile de cumpărate 
ale cetățeanului —- tot
mai mici.

Să sperăm că măsurile 
anunțate de Guvern vor 
reduce tensiunea socială 
provocată de criza uleiu
lui. Dar alte măsuri 
trebuie gândite șl adop
tate preventiv pentru

populația să suporte, 
să accept^ pașii duri ai 
reformei, ai tranziției la 
economia de piață. Tot
odată, multele, prea 
multe, Institut!! de con
trol să-și exercite cu exi
gență și responsabilitate 
atribuțiile, să adopte mă
suri severe, sâ-i descu-

□ C
cei 

ro
din

Și 
ră-

rajeze hotărât pe 
care încalcă legile, 
tunjindu-și veniturile, 
care dau In dreapta 
în stânga pentru 3
mâne... la locurile lor.

N.R. Potrivit Rotărâ-' 
rii Executivului, până la 
data de 31 octombrie a.c. 
uleiul va avea prețul d» 
7800 lei în sticle de un 
litru (exclusiv ambalajul), 
respectiv 8900 lei In re
cipient de plastic.

, CREDIT BANK DEVA 
Vinde la

LICITAȚIE PUBLICA
ee va avea loc în data de 26. 08. 1997, ora 

12, în Deva, bdul Decebal, bl. 8, la sediul 
băncii:

• clădire cu destinația restaurant, dotat 
corespunzător, bucătărie, mobilier, veselă și 
bunuri mobile, situată în Ilia, str. Traian, nr. 
Z.

Vinde Ia 
LICITAȚIE PUBLICA

ce va avea loc în data de 27.08. 1997, 
ora 12, la sediul Credit Bank Deva, bdul Dc- 
cebal, bl. 8:

izotermă 10 tone, an fabricație 1991; 
autofurgon, an fabricație 1994; 
agregate frigorifice

(toate proprietate a SC Impex Borza 
SNC).

camion IFA L 60, an fabricație 1988 
ARO 10/4. an fabricație 1988.

(ambele proprietatea SC Hortenzia 
SRL). 1 ț

Vinde la
LICITAȚIE PUBLICA

ce va avea loc în data de 29. 08. 1997, 
ora 12, la sediul Credit Bank Deva, bdul De
cebal, bl. 8 parter:

• autoizotermă 8 tone, an fabricație 1993. 
Informații suplimentare la tel. 211853, sau 

Ia sediul Credit Bank Deva.

s.c, „UZO BALCAN TRANS“ SRL 
str. Libertății, nr. 12 

OFERĂ
Prip depozitul en gros, 

str. Ardealului, nr. 1
(sediul Romcereal

• Făină import: 
Tip BL 80 
Tip BL 55 
BL 55 ambalată la
kg, 5 kg; preț

• Făină indigenă 
tip

. t*P
tip 
tip

Prețurile nu includ TVA. 
Relații la tel. 054/711752; tel Mobil 

092227592. (7959)

situat în

Deva)

s.

, VOPSELE AUTO POLIURETANICE 
METALIZATE Șl NEMETALIZATE 

SE EXECUTĂ LA COMANDĂ 
DUPĂ CATALOG DE CULORI 
ÎN NUANȚA DORITĂ

•f»- MATERII PRIME IMPORT 
' - (TALIA \

. REZISTENȚĂ MARE LA V 
î AGENTI ATMOSFERICI

- CALITATE LA STANDARDE 
|S- EUROPENE

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

l> Deva, zona Casei de Cultură
2, Deva, Ștr. Libertății, Bl D1 parter, (zona gării) 
Gentry yânzări en-gross - reduceri substanțiale 

și transport gratuit.
Văștăm la dispoziție zilnic între orele 8 - 19 și sâmbăta 

 între 9-13. Telefon 054-216160

•«

J

1

i

480
550
680
780

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ/! 
CELE MAI Mici 

(PREȚURI DE PE 
PIAȚĂ

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA—DEVA ;

; Anunță abonații telefonici din municipiul; 
;Deva: ;
; în cursul anului 1997 pe teritoriul muni-; 

;modernizare a rețelei de telecomunicații cu-; 
; prinse în planul de investiții al ROM TELE-; 
!COM. ;!

;! • Aceste lucrări presupun suspendarea;
[temporară a serviciului telefonic, din uncie car-; 
[tiere, impusă de procesul tehnologic cuprins; 
[in documentația tehnică. !
! • Suspendarea se face pe bază de do- [
Icumentație prin care se acordă scăderi de; 
■ taxe abonament pe perioada nefuncționării * 

|îpostului telefonic, scăderi ce vor fi cuprinse, 
|>tn prima factură după restabilirea serviciului. ! 
!; Pentru perioada rămasă până la finele a-î 
[■nulul 1997 vor fi afectate următoarele zone: !

ZONA MINERULUI
• Sunt In lucru: bl. 35. 36, 37, 38. ■
• Finalizare în luna august: bl. 23, 25, 26, ■

30. 1
ZONA TEILOR, CRIȘULUI, EMINESCU:;
• Finalizare în luna august: bl. 45, 46, 47,; 

40. 50, 51. 74.
ZONA BEJAN, STREIULUI:
• în luna septembrie 1997 vor fi afecta-j
bl. 29, 73, 76, 77, 78, 79, [
• Finalizare în luna septembrie 1997. !

ZONELE EMINESCU, BEJAN, STREIULUI:. 
ZI, Z2, G, 56, 56A, 60, 61, 62, 63A, 63B,; 
65, 66, 67. 68, 69, 70, 86, 105.
• Lucrările de preluare încep în luna

în cursul lunii octombrie I
. 1 

Facem pe această cale un apel la abonații'

<;cipiului Deva se desfășoară lucrări ample de
• ’ 1 •_______ _ _______*•_ a.—1—________________________ î—_AÎ! —,<R_■
4
1
•
1

1

«
4
I
I
I 
I
I
I

I
I
I
4
I

28,

48,

■
■■
4
■■
I
I
■

I
I
B
I
I
• 
I

I
I
I
I
I
I
I 
» 

I 
I
;•a

1 4
I

î:
a 
a 
a
a

fe 
I w
Ife 
I fe- 
I fe 
I* 
I*
Ife
Ife 
I■ *
I
I
I
I
w

I*
Iw
Ife
Ife 
I
Ife
1
fe
Ife
I
Ife
I*
I fe 
r«
I_ „ fe

prin |

Deva, i
te:

— 2140 Iei
— 2320 lei 

pungi de 1 kg,
— 2800 lei

— 2020
— 1920
— 1800 
— 1750

lei 
lei 
lei 
lei

2

9

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ 
în conformitate cu precizările Ministe

rului Educației Național^ nr. 38104/1997 etapa 
privind detașarea personalului didactic titular 
și suplinirea posturilor/catedrelor vacante de 
către personalul didactic calificat sau necali
ficat.

I fe 
I fe 
I fe 
I fe 
I 
<k 

I fe 
I fe 
I fe 
I fe 
I fe 
I fe 
I
I 
I* 
I fe 
I * 
I
j GRAFIC DE DESFĂȘURARE :

25—26 august 1997 — depunerea și veri-
I ficarea cererilor de detașare și de suplinire; 
J 27—29 august 1997 — rezolvarea detașă-
| rilor și a suplinirilor solicitate de cadrele 

didactice titulare;
30 august 1997

* (iilor;
31 august — 1 sept. — rezolvarea contes

tațiilor pentru detașările sau suplinirile soli
citate de cadre didactice titulare; *

3 sepembrie 1997 — test pentru ocupa
rea prin suplinire de cadre didactice neca
lificate a posturilor/catedrelor și anunțarea 
rezultatelor ;

4—6 septembrie 1997 — rezolvarea con-
* testațiilor referitoare la rezultatele testului;

7—8 sepembrie 1997 — încheierea lucră-
I rilor privitoare la detașare și suplinire ț
j eliberarea dispozițiilor de către inspectorul . 
j școlar general. I
" fe

I 
I*
I
*

I
I
I
fe

I

depunerea contesta-

, JK'......................  ■. ! . 7? .............■ ..■ ■  .................................... ■■ ■ . I I - ■ ■
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SIVM 
„BROKER" S.A. 

DEVA
Anunță reînceperea 

tranzacționării (vânza
rea — cumpărarea) ac
țiunilor S.C. CASIAL

S.A. cu data de 22. 08. 
1997. Vă așteptăm la 
sediul nostru, bdul Li
bertății, bl. J parter (în 
spatele magazinului 
Renault). Telefon 054/ 
232215. (7964)

■TP8 W ? "« .".Tl J J

-

[bl.
: 64,
I

■, septembrie 1997. 
'! • Finalizare

1997.• -
l'CIWIIl UWUOLU VU.%. .... au UW..U,.. -u

|! telefonici afectați de lucrări să manifeste înțe-■; 
î legere deoarece în urma acestora se va obține!; 
!o calitate mult îmbunătățită a serviciilor te>[ 

. •:

■

!> lcfonice. 
îl

PRESTO NICO AUTO ;l»I
S.R.L.

Comercializează
a
■PIESE AUTO IMPORT:;

Amortizoarc. segmenți, cuzineți, garnituri ■ 
chiulasă, capete bară, pivoți, plăcuțe frână, 
fulmenți, filtre, curele, burdufuri, capete pla- • 
nctară, uleiuri, anvelope, accesorii auto și multe ■ 
altele.

CASTROL — BOSCH — MICHELIN 
DUNLOP — SACHS.

Deva, bdul Decebal, 
cu strada Zamfirescu). 
program 9—19, sâmbătă

I

I

■

[; 
bloc D- parter (colț •! 
Telefou 054/221201,;! 

9—14. •[£

S c PrJtMVr jd Oradea
[Reprezentanța] DEVA

INSTALEAZĂă
I 5* Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

.la efracție și incendiu
' Sisteme de televiziune cu circuit închis

y* Sisteme de control al accesului prin cartelei * - 
-Sisteme de ințerfoniq și videointerfonîe 

țg* Alarme auto
geamuri termoizolatoare și securizante

fc"Echipamentele folosite sunt de proveniența CANADA și SUA

*

- • JSămbătă, 23 Duminică, 24 august 1997
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CINEMA
• „PATRIA" DEVA : 

Anaconda (25. 08.); Plă
tit pentru moarte (26—28); 
Mincinosul mincinoșilor 
(29—31); • „FLACĂRA"
HUNEDOARA : Sfântul
(25—28): Anaconda (29— 
31); • „PARING" PE
TROȘANI: Joc în doi 
(25); Anaconda (26—28); 
Creaturi fioroase (29-31); 
• „CULTURAL" LU - 
PENI: Doamna șl va
gabondul (25); Ultima su
flare (26—28); Joc în 
«țol (29—31); • „ZARAND" 
-"lîRAD : Striptease (25) ; 
Doamna și vagabondul (26 
—28); Joc în doi (29— 
31); • ..PATRIA" ORAȘ-
TIE • Puterea (25); Joc 
*n doi (26—28); Ultima 
suflare (29—31): • „LU
CEAFĂRUL" VULCANi 
Iubire și sacrificiu (25); 
întoarcerea lui Jedi (26- 
28): Puterea (29—31) ;
a „DACIA" HAȚEG: Jerry 
Maguire (25—28); Doam
na și vagabondul (29— 
31); • „MUREȘUL" SI*
AJERIA: întoarcerea lui 
.iedi (29—31); • „LU
MINA" ILIA: Polițist
șiadiator (29—31); • „RE
TEZAT" URICANI: Ata
cul martienilor (29—31).

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA

ANUNȚĂ
In perioada 25.08. — 10. 09. 1.997 se

sistează furnizarea agentului termic (apă caldă 
menajeră) in municipiul Hunedoara, in vede
rea efectuării lucrărilor de revizii și întreți
nere Ia magistralele de termoficare.

Atenționăm și pe această cale asociațiile 
de locatari ca în această perioadă să-și plă
tească debitele care le au față de regie. In 
caz contrar nu vor beneficia de reluarea 
prestațiilor, începând cu 10. 09. 1997.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„URSUS“ S.A. CLUJ-NAPOCA 

Angajează pentru județul Hunedoara 
AGENT COMERCIAL
Se cer:
— studii medii sau superioare;
— vârsta maximă 30 ani;
— persoană dinamică;
— aspect fizic plăcut.
Interviul preliminar va avea loc la adre* 

sa: Aleea Păcii, nr. 2, sc. 4, ap. 61, Deva, 
in data de 28. 08. 1997> ora 16.

Informații suplimentare la tel. 064^430201, 
430207, int. 166, 130. (7962)

.W.V.

SOCIETATEA COMERCIALA CASIAL S.A. DEVA
Anunță deținătorii de acțiuni la societate despre modificarea ca- 

J pi laiului social și a numărului de acțiuni aferente certificatelor de ac- 
£ tionar, conform hotărârii AGA din 28. III. 1997, după cum urmează:

5

5

I

*•
%

I

U3 IJJR1 DE PRIVATIZARE . NUMĂR DE ACȚIUNI VAL. 1000 LEI
, (jlUBSCRISfi TIPĂRITE PE CERTIFICATE• CONFORM REGISTRULUI l 

ACȚIONARILOR . .
1 21 19
2 42 . 38
3 64 56
4 85 75'
5 . 106 94
6 127 113
7 149 132 . ■

 io 213 189 .
12 255 227 
14 298 265 . ... -
19 - . 404 359 J
20 - 425 378 .- 
2i .... 446 . . 397:.'' —J
25 532 473

-28 595 529 
29 617 548 .. ... J
37 787 700 
39 829 738 •
40- 850 756 . 
41- 872 775
42 893 .794 . ...
43 - 914 813
44 936 832
45 957 851
46 978 870
47 ; 999 889
48 1021 908
49 1042 927
50  . 1063 946
51 1084 965
52 1106 983 ..
53 1127 1002
54 1148 1021

-55 ... 1169 1040
. 57 1212 1078 —

58 1233 1097
59 1255 1116

'• 61 1297 1154
66 1403 1248
67 1425 , 1267
71 1510 ' 1343

t  .77 1637 1456 "
... 89' 1892 1683

.. .. . /92 1956 1740
93 1978 1759

107^ - 2275 2024
< 115“ 2445 2175

 130 2764 m:

II•,i
I
:■

li

«r «.
.W.VSWAVAW//AW///T/M WAV>W>¥?rtWAWAVJWAW1¥AV>“.V.W

•*•"•••*•*•*••*•*•*•*•*•*•*•*•*•*»*•*•*.*•*•*•*•“.*•*•*•*•*•*•“•*•*« •*•*••*•*1
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REGISTRUL AUTO ROMAN DEVA ț

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU (
PROTECȚIA CONSUMATORULUI l

DEVA t

ÎN ATENTIA PROPRIETARILOR
DE AUTOVEHICULE ȘI PARCURI AUTO

Conform regulamentelor europene 27 ECE 
ONU vă informăm că la inspecțiile tehnice 

I periodice sau la inspecțiile de omologare, auto
vehiculul trebuie să aibă în dotare triunghi 
(de presemnalizare, omologat de Registrul 
(Auto Român, și trusa medicală, omologată 
de Ministerul Sănătății.

Atragem atenția că cele două articole 
sunt prevăzute cu etichete ce conțin avizul și 
numărul de omologare al RAR 796/96, res
pectiv avizul și numărul de omologare al 
Ministerului Sănătății (pentru truse sanitare), 
conform modelului de mai jos:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
AUTORIZAȚIE 

Nr. 2791/1997 A 04491 
Director O.J.P.C. Șef reprezentanță

Dr. Mihai Rudeanu Ing. Gabriel Baiu
(7958)

BANC POST 
FILIALA BRAD

Organizează in data de 28 august 1997

UaTATlE PUBUCA
pentru vânzarea următoarelor bunuri:

• Chioșc aluminiu, situat în Brad, strada A. 
Iancu. Preț de pornire 22 000 000 lei.

• Autoutilitară ARO 320 D, an fabricație 
1993. Preț de pornire 10 000 000 lei.
Licitația se va ține la sediul Judecătoriei 

Brad, biroul executori judecătorești, ora 10. 
Relații suplimentare la tel. 233238, Banc Post 
Brad.

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 | 
i fizice toată gama de laminate produse de S.C. 
1 SIDERURGICA S.A. HUN EDO ARA, fără adaos 
i comercial.
J Se pot face si comenzi anticipate la tele- 
)foanele : 231483, 231484 si 233318.
\_______________________ _____________________

S.C. „MUREȘUL” S.A. ȘOIMUȘ 
l Achiziționează animale, bovine și porcine, 
t la preturi negociabile, cu plata la 6 zile. In- ) 
j formații tel.: 625886; 668191. j

STAREA 
MEDIULUI

Privind calitatea fac* 
torilor de meaiu în jude
țul Hunedoara, în perioa- 
da 11—17 august a.c., po
luant ii gazeș; (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, a- 
moniac și fenoli), precum 
și pulberile în suspensie 
au fost în limitele prevă
zute de STAS-ul de cali
tate a acrului. Valorile 
maxime s-au înregistrat în 
zona Hunedoara, în data 
de 15 august pentru dio- 
xidul de sulf, în ziua de 
17 august pentru dioxi- 
dul de azot, iar pentru 
aerosoli la data de 13 
august.

— Pulberile sedimen- 
tăblie au înregistrat de
pășirea limitei admise 
de 17 gr/mp/lună in 
zonele Teliuc de 19,7 ori 
și în zona Chișcădaga da 
11 ori.

— Nivelul radioacti
vității beta globale și al 
dozei gama absorbite a 
fost în lim vere de va
riație ale fondului natu
ral la factori de mediu 
aer, apă brută șl potibi' 
lă, soi și vegetație. Ma
teriile în suspensie ce râul 
Jiu provenite în princi
pal de la unitățile da 
extracție și prelucrare a 
cărbunelui au pentru pe
rioada menționată o va
loare medie de 716,0 mg/ 
1 și o valoare maxima 
de 1455.0 mg/1 înregistra
te la data de 13 august 
1997.

RA Române prin uni
tățile teritoriale a veri
ficat în cursul lunii iulie 
1997 un număr de 42 
unități economice pri
vind modul cum respectă 
valorile limită stabilite 
pentru indicatorii de ca
litate ai apelor uzate la 
evacuarea in apele de 
suprafață. A rezultat că 
ain numărul de 42 urfi- 
tăți analizate, 16 unități 
s-au încadrat la toți in
dicatorii, un număr de 
14 unități nu s-as înca
drat la un indicator, un 
număr de 5 unități nu s-au 
încadrat la doi indicatori, 
un număr de 4 unități r.’M 
s-au încadrat la tre’ >n- 
dicatcri, 2 unități nu s,«U 
încadrat la 4 indic. A l 
și o unitate nu s-a în
cadrat la 5 indicatori. Cu 
acest prilej s-au stabilit 
măsurile cuvenite.

AGENȚIA DE 
PROTECȚIE A MEDIULUI 

DEVA

uNiCAPrrAL

f UNICAPITAL S.A
Societate de,Valori Mobiliare
(autorizație C.N.V.IVL DV £00/1995)

'Membra a Bursei de Valon București
• Membra .^sistemului de tranzacționare eiectroiTlCa RASDAO

Membi a *Âsorației Naționale a Societăților de Valori Mobiliare
Membra aS-dtjetatu Naționale de Compensare Decontare s< Depozitare 

INTERMEDIAZĂ
VANZAREAJ.CUMPARAREA DE ACTIUN'

PE:
Piața RASDAQ 

Bursa defcValori București
Piețe organizate si supravegheate pe care se tranzactioneaza in depliâallegalitaîo 

acțiunile dobândite prin*Programul de Privatizare in Masa

BIROURI UNICAPITAL S.A.:
Magazinul QUASAR-DEVA Bulevardul DECEBAL Bl. R paner> I

Tel.: 054/ 21 *1.261 
iuwlQUASOOKEDOARA Bulevardul DACIA lySZO I 
k ______________Tel.: 054/723.139

M.

.w.v.

Duminică., 24 august 19919 Sâmbăță, 23



La D.G.M.P.S. Huiiedoara-Deva
Un experiment eu
(Timp de mai multe 

rile o echipă de specia
liști ai Ministerului Mun
ții și Protecției Sociale, 
beneficiind de asistență 
internațională din partea 
Departamentului Muncii 
al' SUA ți a Oficiului Fe
deral al Muncii din Ger
mania, a fost prezentă in 
județul nostru pentru a 
pune pe rol un program 
ol Ministerului Muncii și 
Proiecției Sociale, coli- 
nanțat de Banca Mon
dială, de concurență, o- 
cupare, protecție socială 
pa piața muncii.

Dl Ristea Cristachc, di- 
rertor in MMPS, a apre
ciat Ia întâlnirea do 
joi, 21 august a.c., cu 
ziariștii de lft Deva, că, 
^rezultatele obținute până 
în prezent sunt încuraja- 
tohre întrucât s-au fină- 
iKzat deja o parte din 
I ideile care vor duce la 
luarea unor decizii im
portante în privința asi
gurării spațiilor, a fluxu
rilor de. solicitanți, do
tării cu tehnica de cai
sul adecvată și mobilier, 

numărului de personaj, 
precum și pentru pregă- 
îtirea șl perfecționarea 
acestuia, astfel încât să 
se poată răspunde exi- 

rezultate pozitive
gcnțclor pe carc le ridică 
serviciile de. ocupare a 
forței de muncă la nive
lul standardelor europe
ne. Și nu în ultimtl rând 
idei privind modul în 
care trebuie condusă și 
■organizată activitatea 
serviciilor de ocupare și 
protecție socială".

în acest sens s-a apre
ciat, în cadrul conferinței 
de presă, că s-au ela
borat o serie de standarde 
ca presupun un mod unic 
di> acțiune însoțite de 
proceduri de lucru, de un 
ansamblu de cunoștințe 
pe care lucrătorii MMPS 
să și le însușească pen
tru a face față cerințelor 
crescânde pe piața mun
cii în contextul promo
vării reformei care are 
un impact mare în acest 
plan. Este necesar, s-a 
mai spbliniat de către 
vorbitori, ca acest sistem 
de ocupare a forței . de 
muncă trebuie să fie ca
pabil sa vină cu soluții care 
să asigure reintegrarea 
in câmpul muncii a ce
lor care sunt disponlbi- 
lizați, a persoanelor care 
se află în căutarea unui 
loc de muncă etc., ia» 
dacă există o conlucrare 
cu toți factorii de răs

pundere, pachetul de mă
suri stabilit, prin progra
mul. activ promovat la 
Deva/ poate să răspundă 
oricăror eondiții care pot 
apărea.

Reprezentanții MMPS 
spun că ceea ce s-a rea 
lizat la 'Deva este un 
experiment care a con
dus la rezultate pozi
tive în ceea ce privește 
serviciile de ocupare a 
forței de muncă, motiv 
pentru care conducerea 
ministerului a decis ge
neralizarea acestui pro
gram Ia nivelul întregii 
economii.

Bazele programului de 
ocupare a forței de muncă 
promovat la Deva de că
tre MMPS s-au pus încă 
din luna aprilie în urma 
unui memoriu adresat de 
eătre Oficiul de Forță de 
Muncă și Șomaj Hune
doara care viza restruc
turarea forței de muncă, 
având în vedere structu
ră socio profesională a 
județului. „Au urmat mai 
multe dezbateri pe a- 
coastă temă pentru ca, în i 
final, județul nostru să 1 
devină un centru pilot I 
în acest domeniu" — a | 
precizat, printre altele, dl 
Eugen Maniac, director 
general adjunct la DGMPS 
Hunedoara—Deva.

CORNEL POENAR

Constituirea Alianței forțelor democratice
de stânga, centru-stânga și centru

Lideri ai organizațiilor 
sau filialelor județene ale 
Partidului Democrației 
Sociale din România, 
Partidului Socialist al 
Muncii, Partidului Socia
list, Partidului România 
Marc, Partidului Munci
toresc Român, Partidului 
Unității Naționale Româ
ne și Ligii Pensionarilor 
s-au întrunit joi la Gasa 
de cultură din Deva, în 
cadrul unei ceremonii 
consacrate constituirii A- 
lianțci forțelor democra
tice de stânga, de cen
tru — stânga și centru 
din județul Hunedoara. Gu 
acest prilej s-a semnat 
un Protocol ce consfințeș
te înființarea alianței, 
s-a dat citire unui Comu
nicat ce stabilește scopul 
alianței și s-a elaborat 
un Apel către Cetățenii 
județului Hunedoara. In 
comunicatul emis presei se 
precizează că; avându-Se 
în vedere încălcările re
petate ale Constituției 
României, pericolul creat 
prin eliminarea celei 
mai importante forțe a 
statului da drept — pu
terea legislativă — prin 
conducerea prin ordonan
țe, tendințele de reinstau- 
rare a situației interbe
lice, măsurile antinațio

nale luate de actuala 
putere semnatarii alian
ței își exprimă profun
da îngrijorare și fac 
apel la unirea forțelor 
democratice în vederea 
opririi declinului so
cietății românești.

S-a ■stabilit un comitet 
de criză ce va conduce 
alianța, constituit din 
dniî Gheorghe Popescu, 
Anghel Rădulescu, loan 
Jianu, Octavian Popes - 
cu șî loan Crișan care 
va fi condus prin rota
ție de membrii săi și
care va elabora un pro
gram minimal d« scurtă 
durată în care se vor
stabili obiective și ac
țiuni concrete. S-a con
venit ca formațiunile ce 
fac parte din alianță să 
renunțe la atacuri sau 
agre iuni una împotriva 
alteia în mod public sau 
în mass—media și se 
respinge orice tendință 
autoritară sau de mono
polizare a puterii dc către 
un partid, susțiuându-se 
principiile egalității în 
drepturi și obligații, ale 
loialității și echității. A- 
lianta își prezintă dispo
nibilitatea de a participa, 
împreună cu toate parti
dele de centru—stânga, 
sindicatele, cu alte forțe 

politice sau- personalități, 
la rezolvarea probleme
lor majore ce vizează 
idealurile poporului și ale 
națiunii române în drumul 
ei sure o viată demna 
prosperă și luminoasă.

A fost prezentat apoi 
un Apel către cetățenii 
județului Hunedoara, che
mând u-i să se unească 
pentru salvarea ființe' 
naționale, stoparea de
clinului economiei ro
mânești, evitarea unei 
catastrofe ce poate afec
ta pe timp nelimitat fiii 
și fiicele tării.

în cadrul conferinței de 
presă ce a urmat apoL 
reprezentantul ziarului 
nostru a formulat trei 
întrebări. Iată ce răs
punsuri am primit : •
Alianța nu-și pune ca 
scop răsturnarea Gu
vernului Ciorbea, ci re
levarea politicii sale pro
fund greșite, antipopu
lare, antinaționale ș.a., și 
cere alegeri anticipate cât 
mai grabnic posibil ; • 
se încearcă constituirea 
unei alianțe și la nivel 
național ; • au fost con
stituite alianțe in mai 
mult de jumătate din Ju
dețele țării. Deci această 
acțiune se desfășoară de 
jos în sus, ceea ce. va 
duce la constituirea a- 
lianței forțelor de stânga, 
de centru—stânga și de 
centru și la nivelul ță
rii. (Tr. B.).

r trj
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HI, zona Dorobanți. Tel, 
222823. (768G)

• Vând Skoda 120 L, 
stare perfectă. Telefon 
626226.

Pi>, 
stare.

Cumpăr 
dubiu, 
615312.

cărucior co 
în perfectă

( ANIVERSARI |
« Pentru Flavius Trif . 

,.tba mulți ani" ! din partea 
părinților, 
chilor, 
'urnirilor, 
a 17 ani.

(7662)
• Vând apartament 

'■umere, central. 
926309.

• Vând teren 
■an,
600 mp, 
661716

genf 
jan, 
Tei.

Vând (schimb) 
apartament în 
parter, 
62155G.

(7500) 
ur 
Be- 

convenabil.

10 septembrie 1997, 
și alte 

preluate 
CAP,

10. clădiri 
toace fix» 
patrimoniul 
tel. 770531.

ora 
mij- 
din 

Relații

verișorilor, un
it măștuții și 

la aniversarea

3
Telefon 
£7663) 
intravi-

la șosea, Cristur 
Informații

urgent

tel.

r VÂNZĂRI - 
I -CUMPĂRĂRI

A

• Vând apartament două 
«umere decomandate, preț

< negociabil.

• X ând 
camere și 
reștl apă. 
8o ari, con». 
250.

• Vând garsonieră 
4, Renault 10, 
informații sir. 
ur. 18.

• Vând cameră 
casetă mare, stare 
șabilă, preț 3 000 
Tel. 660184.

• Vând TV 
stare perfectă (motorină), 
preț 10 milioane. Telefon 
716282.

• Vând
camere, 
tracentral, 
bil. Tel.

Tel. G27015.
(7636) 

casă cu cinci 
anexe gospodă' 
gez. grădina 

Băcia, nr.
(7190) 

etaj 
Simeria, 

Ciocârliei, 
(8792) 
video, 

irepro- 
000 lei.

(7669) 
izotermă.

apartament 2 
decomandat, ul- 
preț riegoeia- 

613781.
(18655 7j

• Vând apartament 
camere, decomandate,

2 
et.

• —. • — * — •

• t and
bilă diversă, preț 
nubil Tel. 225312.

(7665) 
mir 

conve-

(7625)
• Vând apartament 2 

camere. Dacia, bl. 14, se. 
1, ap. 26. Tel. 215907.

(7481)
a Vând urgent aparta

ment trei camere. bdul 
Deccbal, bl. 23. Telefon 
231553 (7481)

• Vând apartament trei 
camere, str. Liliacului, par
ter, două băi, beci 
verse îmbunătățiri, 
hililăli privatizare, 
115 milioane 
Tel. 229178

di- 
posi- 
preț 

negociabil

(7173)
• Vând apartament 2 

camere ultracentral, preț 
70.000.000, negociabil. Tel. 
221951, după ora 16.

[2251)
• Vând grup motor 

generator nou, 220 V. cu
rent alternativ, p(. ben 
ziuă, fabricație româno— 
americană. Tel. 218117

(2252)
D 115, 
camere. 
Telefon 

(2253)

• Vând Volga 
apartament două 
bl. 29. Dacia 
211582

I*
■ 1

Societatea Comerciala DEVASAT1 SRL 
în urma tragerii Ia sorți televizate din 2<l 

august a.c,, câștigătorul radiocasctofonului 
PANASONIC RXFS 130 

este dna BOȚA MARCELA AURELIA, din Petroșani, 
str, Botoni, nr. 6.

—-------............. — ■ — .

tru obținerea autorizației 
dc mediu pentru brutăria 
din Hunedoara, strada M. 
Eminescu, nr. 2A. Sesi
zări și reclamați» se pri
mesc la sediul Al’M De
va, strada A, Vlaicu, nr. 
25, în termen de 20 de 
zile. (6835)

soție, mamă, soacră și 
bunică

CORNELIA BOZAN 
(NELICA)

Nu te vom uita nici 
odată. Familia.

(7680)
• Se împlinește un an 

de lacrimi, suspin și du
rere de când a plecat la 
numai 30 dc ani, pc dru
mul fără întoarcere, dra
gostea vieții mele, iubitul 
meu soț

LUNGII GI1EORGI1E 
(GIGI)

Comemorarea va avea 
loc duminică, 24 august, 
ora 13, Ia Bis rica „A 
dormirea Maicii Domnului" 
din O'ăștle, Micio 2. 
Doimi în pace suflet drag. 
Soția Carmen.

(7117)

____________ 16272)

l PIERDERI }
(7G73) 

Vând apartament 
posibil»'

Dacia, 
24, ap. 

domi- 
(7498) 

i in Vețel 
224575.

(7491)
INFOMIN S.A. 

str. 22 Decembrie, 
vinde motoare e- 

trifazice, dc 2,2 
kW, la 1.500 roi./ 

Informații la tel. 
214718 sau la sediul 

(7672)

camere (parter), 
tăți privatizare, 
Al. Romanilor, bl. 
1. Informații la 
ciliu.

• Vând casă 
Informații tel.

• S.C, 
Ileva, 
37/A, 
lectrice 
— 7,5 
minut. 
213915 : 
firmei.

• SC Prel Corn SRL 
Orăștie vinde atelier 
mecanic eu utilaje, 
silozuri dc> suprafață, 
camion Gaz, 5 tone. 
Informații, Orăștie, str. 
Unirii, nr. 
tel. G11028, 
rele 9--15.

2

12 șau 1 
între o- 
(7129)

• Vând dozator Fresco 
3 capete suc și unul bere, 
chioșc metalic 4 mp. Hu
nedoara, tel. 723788, după 
ora 20

(6837)
• Vând Ford Escort 

Combi Diesel, înmatricu
lat și Opel Rekord, ne
înmatriculat. Tel. 711273. 

(6831) 
infravi- 

pokere 
frigo- 

Telefon 
(6270)

e SG Prestatorul S.A.
Hațeg anunță scoaterea 
la licitație publică pen
tru vânzare, în ziua 
miercuri, a 
tămăni, la ora 10, 
buzul UDM 112. 
pornire 12 500 000 lei, 

(6271) 
a Primăria comunei

Unirea vindc min lici
tație publică în data dc

• Vând teren 
lan 1000 mp, două 
electronice, dulap 
rific, bar berc. 
777309.

de
fiecărei săp

au to-
Prcț de

T

• Tierdut ștampile SC 
Indagroproduct SRL Hu
nedoara. Se declară nule.

(6836)
• Pierdut carnet de 

dent, legitimație de 
lătorie, legitimație 
bibliotecă, pc 
laș Dorina, 
nule.

■ Pierdut 
călătorie gratuită 
handicapați, po 
Ghiță loan. Se 
nulă,

numele
Se

stu- 
ca
de 

Fu-
dcclară 
(7488) 

legitimație 
pentru 

numele 
declară

OFERTE DE 
L SERVICII X
• Meditez engleza, orice

nivel, convenabil, efectuez 
traduceri. Tel. 621G09, sea
ra (7491)

• Execut zugrăveli la 
cele mai mici preturi. 
Orăștie, tel. 612657.

(7430)

• SIVM „BROKER" 
S.A. Deva angajează 
agenți de valori 
mobiliare autorizați, 
sau în curs de au

torizare (ANSVM), pen
tru zonele : Hațeg, 
Brad, Orăștie, Petro
șani, Hunedoara. Tel. 
051/232215.

(7675)
• Meditez limba engle

ză începători. Tel. 615317. 
după ora 16, zilnic.

(7491)
• Diseo Max Sala Spor

turilor angajează barmani 
— ospătari. Informații 
tel. 231010, 216866.

(7480)

(I DIVERSE î
• S.C. Suzana Prost 

Impcx SRL Hunedoara a 
depus documentația pen

--------------- ——-

• Începând cu data 
de 25 august, se va 
deschide un nou de
pozit dc legume fructe. 
Situat în str. M. Emi
nescu, nr. 63. (7676)
• SC IIORT1NA SA. 

cu sediul in Deva, str. 
Iloria, nr. 2, anunță că 
în data de 2 septembrie 
1997, ora 10, va avea loc 
la sediul debitorului S.C. 
AGROTUR SRL Șoimuș, 
comuna Șoimuș, Baza 
Turistică dc Agrement, vân 
zarea la licitație prin 
executorul judecătoresc al 
Tribunalului Județean Hu
nedoara, în vederea re. 
cuperării debitelor, a 
autofurgonetei (autouti
litara) Opel Record, cu 
numărul de înmatriculare 
1 III) 1762. Preț de por
nire

• S.C. Plosca 
SRL Tcliuc anunță 
ticarea adaosului 
cial de 0—200 la

• Cu pioșenie a- 
ntințăm împlinirea a 
6 săptămâni de la 
decesul scumpului 
nostru fiu, soț, 
și frate

17.000.000 lei.
Turiniex 

prac- 
corner- 

sută.
(7199)

ț ÎNCHIRIERI )
• Ofer spre închiriere 

apartament — garsoniera. 
Tel. 213932.

(7667)

(MATRIMONIALE j
• Caut parteneră dc 

viață, româncă, agricul
toare, 30—40 ani, liuccș— 
Vulcan, nr. 23,

(7670)

• Ce frumoși au fost 
anii când eram toți îm
preună, co trist este 
acum, rând se împlinesc 
trei ani de când ai ple
cat pe drumul 
toarcere, scumpa

fără în- 
noastră

1 ~~

  L— .... -I

• Sâmbătă, 23

SERAFIM 
GI1IURA 

Comemorarea — 
duminică, 21 august, 
la Biserica Ortodoxă 
din Târnăvița.

• Astăzi, 23 august 
se împlinește un an 
de la trecerea in ne
ființă a celui caro 
a fost sot, tată, bunic 

TEODOR COJOC- 
Dumnezeu să 

odihnească în 
Soția, copiii și 
til

te 
pace ! 
nepo- 
(7668)

Ditmin’ca- 24 august 1997


