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In orice moment - gata
pentru îndeplinirea misiunilor
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Produsele alimentare să fie de calitate
comercializate în termenul de

Este un adevăr de ne
contestat că în ultimii 
ani comerțul cu întreaga 
gamă de produse alimen
tare și nealimentare a 
luaț o dezvoltare fără 
precedent. In același ritm 
a • crescut șl numărul 
producătorilor, al furnizo
rilor de tot felul de pro
duse. în orașe ca și în 
mediul rural s-a deschis 
un mare număr de maga
zine de desfacere. In a- 
ceastă situație când se 
produc, fabrică sau se 
efectuează un însemnat 
număr de servicii către 
consumatori, prin mij
loacele prevăzute de lege, 
cetățenii trebuie protejați 
în calitatea lor de con
sumatori, împotriva ris
cului de a cumpăra dife
rita produse sau dc a be
neficia de diverse ser
vicii care ar putea aduce 
anumite prejudicii, să nu 
fia de calitatea cerută și 
cetățenii să tragă ponoa. 
sete. Iată de ce- ziarul 
nostru, împreună cu O- 
flclul județean pentru 
Protecția Sonsumatorilor 
fprin amabilitatea. dlui
i e=j a a a e=j t=3 a o a a a

Noi manevre 
de distrugere 
a mineritului

• După agricultură, urmează mineritul.
• Ordonanța 22 provoacă contradicții în

tre liderii de sindicat.
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director dr. Mihai Ru- 
deanu), a organizat un 
raid — anchetă în orașul 
Orăștie, împreună cu lng. 
Gostel Radu.

Prima descindere o fa
cem la Alimentara „Pa
lia**,  pe bdul Armatei., în 
tura de dimineață era 
chiar responsabila unită
ții, dna Dorina Dioni, Ma. 
gazinul se prezintă bine, 

RAID — ANCHETĂ LA ORĂȘTIE

arc un bun dever, servi
ciile sunt de calitate. E- 
rau în funcțiune trei vi
trine frigorifice, doldora 
cu mezeluri și alte pro
duse din carne, brânzeturi, 
și lapte ș-a. Dovadă că 
oste des frecventat și că 
utat de clienți, vânzările 
se ridică pe zi în Jur de 
3 milioane de iei. Ingi
nerul 0. Radu își face 
datoria și găsește 8 tuburi 
cu maioneză și maioneză 
cu hrean, sh termenul ex
it'.rat, la 12 august, iar în 
congelatorul unei vitrine

țXnp jt

* au găsit câteva kilogra. 
nie de cașcaval șl brânză 
înghețate (congelate) în 
condițiile când acestea 
trebuie păstrate la o tem
peratură de 4—8 grade. 
Prin congelarea lor se 
modifică proprietățile or
ganoleptice șl fizice:

La barul S.C. Simbol 
SRL, primele relații le-am 
primit de la barmana Ra

mona Borza, la rugămin
tea reprezentantului OPO 
de a prezenta autoriza
țiile legale de funcționare 
a societății, ni s-a răs
puns că actele se află la 
proprietar (dl. Pompiliu 
Bota) care nu era pre
zent, dar că se pot primi 
relații de la dl. Octavian 
Ursică care este respon- (Continuare în pag. a 2-a)

La Hunedoara, agricultura se îngemănează cu 
metalurgia.

Foto: ANTON SOC ACI

valabilitate
săbii. Dânsului ne-am a- 
dresat degeaba, fiindcă 
dumnealui a motivat că 
se află în local, dar el 
este liber. șl că nu 
poate sta de vorbă cu noi. 
Și mai mult, î-a cerut 
tinerei barmane să nu ne 
mai relateze nimic! Dc 
subliniat că barmana era 
în probă de o lună ju
mătate, fură carnet dc 
sănătate! în această si
tuație, patronul societății 
a fost invitat la OPC 
Deva eu actele firmei.

Am intrat și la S.G. 
Vigor (Moldena) patron 
dl. N. Suciu, unul dintre 
cele mai bine aprovizio
nate magazine din Orăș
tie, cu cele mai diverse 
.produse alimentara, cos
metică, întreaga gamă de 
detergenți, la prețuri mo
dice. aflând că, .de fapt

SABIN CERBU
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In atenția Jandarmeriei 
hunedorene au fost și 
rămân organizarea și e- 
xccutarea cu succes a 
misiunilor, profesionali
zarea cadrelor, activitatea 
de educație a tuturor mi
litarilor precum și buna 
colaborare cu societatea 
civilă.

Ponderea în cadrul mi
siunilor noastre o repre. 
zintă în continuare paza 
și apărarea unor obiective 
de importanță deosebită.

In afara obiectivelor 
noastre' denumite „tradi
ționale**  S.C. Ghimica S.A.;
R.A. Rompiro; U.M. O- 
răștie; Stația de radio re
leu; radio și T.V. Mg. Bo- 
iu; Filiala Județeană a 
Arhivelor Naționale și 
Sucursala Județeană Deva 
a B.N.R., unitatea noastră 
a preluat de la poliție în
cepând cu data de 1. 07. 
1997 paza și apărarea ur
mătoarelor bănci: Sucursa
la Deva a B.G.R., Filialele 
Petroșani șl Hunedoara 
ale aceleiași bănci; Su
cursala Deva a Băncii A- 
gricole. Sucursala Deva a 
Bankcoop, Sucursala Deva 
a Banc Post, Sucursala De
va a B.R.D.
' Preluarea din „mers" 
a acestor obiective deo
sebit de importante s.a 
făcut fără nici o problemă 
datorită profesionalismu
lui statului major si al 
subofițerilor care au fost
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zilei
(Continuare în pag. a 2-a)
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Tenii gândit la căsătorie, iubitule?
— l'ăi sigur că da. Dacă nu m-aș fi 

gândit, dc mull eram însurat...

CURSUL VALUTAR
2» Al'OVST

dolar St A 
marcă germană

7471 lei
4168 Ici

yeni japonezi 6259 Ici
liră sterlină 12095 lei
franc elvețian 5039 lei

franc frr.icez 1238 Ici
lire italiene 426 Ici

1
l
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(
t
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100 ..... .
Cursurile incluse In aceasta listă au la bază 

eotații ale societăților bancare autorizate să efetr 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implleă obligativitatea utilizării cursurilor în 

(tranzacții efectiv» de schimb valutar șl înregistrări.

pregătiți printr-un curs 
special pentru această mi
siune.

în viitorul apropiat se 
prefigurează luarea în 
pază și a altor obiective 
cum ar fi: Prefectura ju 
detului Hunedoara și u 
nele obiective de la Mi
nisterul Culturii

Dintre rezultatele mai 
deosebite obținute în a 
ceastă perioadă pe linia 
pazei și apărării obiecti
velor amintim: reținerea 
unei persoane care în
cerca să pătrundă în de
pozitul de produsa spe
ciale ,-Astra“, și împiedi
carea sustragerii de la
S. G. Chimica SA. a unor 
produse în valoare de 
3,5 milioana lei.

Avem în continuate și 
neîmpliniri în această ac
tivitate fiind vorba mai 
ales de neplata contrava
lorilor serviciului de pază 
efectuat do către bene
ficiarii noștri:

— S.G. Chimica S.A.. 
53 752 942 lei; R.A. Rom 
piro, 450 143 394 Ici;
U.M.O.. 512 400 388 lei și
T. V. Timișoara, 27 »70 992 
lei. precum și de condi
țiile pc caro beneficiarii 
noștri Ic asigură pentru

VIOREL SAI.AN, 
Comandantul unității 

Militare 0-151 Deva
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• Peste 4000 de salariați RAC in vacanță... 
definitivă.
Joi la prânz. Ia sediul 

Ligii Sindicatelor Miniere 
..Solidaritatea *92"  din De
va, a avut leo o conferin
ță de presă al cărei obiec
tiv principal l-a vizat Or
donanța 22 a Guvernului 
privind măsurile de pro
tecție ce se acordă perso
nalului din industria mi
nieră și din activitățile 
de prospecțiuni și explo
rări geologice. Pe lângă 
conducerea executivă a Li
gii „Solidaritatea ’92*'  De
va și lideri de sindicat din 
unitățile miniere din RA<? 
Deva, a participat si pre
ședintele GNGSMR, ' Marin 
Sondeseu. Discuțiile care 

au avut loc pc tema emi
terii și aplicării Ordonan
ței 22 au avut accente, nu 
dc puține ori, contradicto
rii, în opinia mai multor 
lideri de sindicat, măsura 
promovată de executiv nu 
este altceva decât ceva si
milar cu ce s-a întâmplat 
în agricultura românească 
după *89.

Liderii de sindicat, pre- 
zenți Joi la întâlnirea cu 
presa, șl-au exprimat ne
mulțumirea asupra faptu- 
iui că în minerit, totul

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 3-a)

l ÎNCHIDEREA
î „ȘCOLII DE VARA**  
’ ’ Duminică, la cabana 
1 Asociației Ioana din Glo- 

potiva are loc un dineu- 
cu ocazia închiderii 
cursului „Școlii de vară*',  
organizat de Universita
tea de Medicină șl Far. 
made din Timișoara, 
Fundația Soros în cola
borare cu Organizația 
.-Salvați copiii**  Timiș

I șl Asociația Ioana. (V.R.)

' VERNISAJ AL TABEREI 
t NAȚIONALE DE 

SCULPTURA
Tabăra națională da 

sculptură de la Vața — 
Băi, desfășurată pe 

parcursul lunii august a 
acestui an, a ajuns 18 
momentul său final. Du
minică- 31 august, în
cepând cu ora 13, baza 
Vața Băi va găzdui ver-

LA SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNA1
nisajul acestei tabere na
ționale. Organizatorii ma. 
iilfestăril sunt Ministe
rul Gulturii, Inspecto
ratul pentru Cultură al 
județului Hunedoara, Di. 
recțla de Telecomunica
ții Hunedoara și Primă
ria comunei Vața. (G.B.)

DUMINICA, EA 
BAIA DE CRIȘ

După cum l-am mai 
informat pe cititorii zia
rului nostru, duminică.

31 august a.c.- la Bala 
de Griș are loc cea de-a 
patra expoziție — târg 
da animale din rasa 
Pinzgau. Su acest pri
lej. aici se organizează 
și un târg de toamnă 
de mărfuri industriale și 
agroalimenlare, precum 

și o expoziție de utilaje ) 
agricole, manifestarea i 
fiind întregită și dc un 
program artistic susținut 1 
de către formații și so
liști din zonă. (N.T.)

FOTBAL: CORVINUL — 
A.S.A. Tg. MUREȘ

Meci așteptat cu mare 
interes sâmbătă. de la 
ora 11, la Hunedoara. 
Sorvinul primește replica 
liderului clasamentului- 
A.S.A. Tg. Mureș. Con
ducerea clubului anunță 
pe membrii susținător! 
ai Corvlnului că intrarea 
lor se face pe baza li
chelelor — abonament. 
(S.G.)
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In or ce moment - gata 
pentru îndeplinirea misiunilor

Produsele alimentare să fie de calitate 
și comercializate în termenul de valabilitate

(Urmare din oag I)

cazarea efectivelor noas
tre în clădiri care !«• a- 
parțin Ex. S.C. Rompiro 
SC. Chimica S.A.

Asigurarea ordinii șl 
liniștii publice precum și 
rvstahiHrea acesteia când 
a fost tulburată Mte o 
altă misiune foarte im*  
portantă la care partici
păm cu efective in muni
cipiile Deva, Hunedoara*  
stațiile CF. Simeria, Efe- 
va, Hunedoara, Triajul C.F. 
Simeria $1 patrularea pe 
tronurile de persoane de 
pe raza Regionalei C.F. 
Timisoara.

Activitatea de condu
cere de la nivelul unității 
se realizează în conformi
tate cu specificul activi
tății. dar cu o permanentă 
preocupare de a se a- 
dapta la situații și de a 
implementa noutățile din 
domeniu. Pregătirea per
sonalului se organizează 
și se desfășoară In mod 
diferențiat pe categorii de 
cadre și pe specialități, 
urmărindu.se ca ea să fie 
permanent adaptată la 
mutațiile intervenite.

Nivelul de ri.o-nre al 
cadrelor este reflectat și 
de procentajele celor cu 
studii sunerioare. Astfel 
47.3 la suta dintre ofițeri 
au studii superioarp și 
5.2 la sută dintre sub
ofițeri urmează cursurile 
unor institutij de învăță
mânt superior. De aseme
nea există trei ofițeri «i 
studii postuniversitare, un 
ofițer cu două licențe și 
un altul care urmează a 
doua facultate.

Este astfel elocvent in
teresul arătat de cadrele 
unității noastre, conștiente 
că numai pr.ntr-o perma
nentă pregătire pot sa'-și 
îndeplinească misiunile 
mai diversificate și mai 
numeroase

în ceea ce privește pro
cesul instructiv — educa
tiv în care sunt ipnnși 
militari în termen din 
unitatea noastră- aceasta 
es .■ . on. .exa,
prin care întregul efectiv, 
de militari dobândește 
cunoștințe deprinderi. își 
perfccț’onează cunoștin
țele și-și dezvoltă calită
țile fizice și morale, fiind 
gata în orice - moment să 
facă fată misiunilor în
credințate.

în cadrul nregfltirii un 
accent deosebit se pune 
pe instrucția speeifică
U.T.A.I. si pregătirea fi
zică, fără a se neglija 
însă celelalte categorii de 
pregătire.

Calitatea pregătirii a. 
fost ilustrată și de rezul
tatele obținute de miliarii 
ce au reprezentat unitatea 
noastră la concursul •,Cu
pa Jandarmeriei" organi
zat la Orăștfe în .1 au

gust și la care au parti
cipat concurenți din ju
dețele Timiș, Caraș — Se
verin, Arad și Hunedoara. 
Am obținut locul I Ia tir 
cadre, locul III la tria- 
tlon cu echipa, locul III 
la cros m.t. și cel mai 
bun rezultat la triatlon ca
dre.

Procesul de instruire se 
împletește armonios cu 
activitatea de educație, 
car» cuprinde expuneri*  
prelegeri, concursuri cu 
teme din istoria patriei, 
legislația țării, etică, mo
rală și altele.

în ceea ce privește com
partimentele logistic și 
tehnic, cadrele ce le 
compun caută mereu so
luții pentru a asigura 
baza materială pentru 
misiuni și pregătire mi
litară și să asigure con
diții decente de cazare și 
hrănire pentru efectivele 
unității, toate acestea în 
condițiile bugetului de 
austeritate.

Proiectul Legii de or
ganizare și funcționare a 
Jandarmeriei Române a- 
flat la senat prevede că 
Jandarmeria Română este 
instituția militară cen
tralizată a statului, com
ponentă a M.T.. rare e- 
xercită potrivit legii atri
buțiile ce-i revin cu pri
vire la asigurarea pazei 
si apărării unor obiective, 
1 unuri și vi cri de im
pel tanti deosebită- men. 
t'nt-rea șj rtstaoilirea or
dinii publice și participă 
la prevenirea, neutraliza
re-. actelor Urc riște și de 
diversiune pe teritoriul Ro
mâniei

r-m r*vit  acestui proiect 
Jandarmeria Română este 
organizată pe principii mi
litare. pe întreg teritoriu] 
ferii si are în structură-. 
Inspectoratul General al 
Jandarmeriei, Inspecto
ratul de Jandarmi al mu. 
nicipiului București, bri
găzi, inspectorate jude
țene de jandarmi*  bata
lioane. centre de instruc- 
t*e.  instituții de învăță 
mânt pentru pregătirea șj 
specializarea cadrelor u- 
nitătii si subunități de 
logistică.

Un alt deziderat mai 
vechi al nostru și anume 
sediul unității noastre în 
reședința municipiului De 
va ne-a preocupat foarte 
mult în ultima vreme și 
cu sprijinul activ al Pre
fecturii județului și al 
Primăriei municipiului De
va, sperăm că și această 
problemă să-și găsească 
rezolvarea în viitorul a- 
propiat.

Acum, în preajma Zi
lei Jandarmeriei Române, 
felicităm întregul efectiv 
de cadre și militari*  le 
urăm noi succese în im
portanta activitate pe care 
o desfășoară.

(Urmare din pag. I)

6.G.  Vigor Prodimpex 
SRL are o secție de pro
ducție bine pusă la punct 
și se remarcă printre fur
nizorii căutați de deter- 
genți superconcentrați
pentru toate utilitățile. în 
vitrina frigorifică erau 
mai mult de 10 sortimente 
de mezeluri proaspete, de 
calitate superioară și la 
preturi convenabile. Sa
lamul de vară era 19900 
kg*  Victoria 22500 lei/kg

Sâmbăta, 30

t TV» I )
7,00 Buna dimineața... 

do la Timișoara și Bucu
rești!; 8,30 Alfa și Omega; 
9,05 Sally (s); 9,55 lip-top. 
Mini-tap; 10,35 Partida de 
cârti italiană (co.); 12,30
Mark și Mindy (s); 13,90 
America sălbatică (do);
13.30 Ecranul; 14,15 Ma
pamond; 15,00 D.a.; 15,30 
Mag. muzical; 16,00 Stele 
în manej. Gală internațio
nală de circ; 17,00 Uni
versul straniu al lui Arthur 
C. Clarke (do); 17,30 Alo. 
<*i  alegi!; 18,00 Hollyoaks 
(s); 18,30 D.a.; 19,00 Tele- 
enciclopedia; 20,00 Furnal; 
20.40 Festivalul național 
de muzică ușoară „Ma
maia ’97"; 22, ’5 Savannah 
(s); 23,10 Festivalul natio
nal de.* -' zică "țon ă Mo 
maia '97"; 0,05 Detectivul 
din L.A. (s).

C TVR2 J
8,00 Lupii aerului (s); 

9.00 Pas cu pas; 9,30 A- 
jută-te singur!; 10,00 Mon- 
do — blitz; 11,00 TVP 
Cluj-N.; 13,00 Actualitatea 
culturală; 13,30 Misterclo 
S P. (s); 14,30 Ce bine a 
arară; (s); 15,10 Bursa 
invențiilor, 15,30 D.a.;
16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Șeicul (s); 18,09 
Serata muzicală TV; 19,00 
Cazuri ți necazuri în dra 
goste (div.); 20,00 Regele 
ultimelor zile (f); 21,jo 
Mozaic sportiv; 21,50 Ra 
gele ultimelor zile (f); 23,25 
Sâmbătă noaptea, dans! 
(I); 0.00 TVM. Mesager

(ANTENA 1)
7,00 Știri; 7,10 Alondra 

(r); 8,10 Tele — Diminea
ța; 10,00 D.a.; 10,25 Viata 
în trei (s); 10,50 Aventu
rile păsării spațiale (s); 
11 12 Dragă profesore (r); 
13,00 Viață sălbatică (s);
13.30 Orașele lumii (do); 
14,00 Știri; *4,20  Polilițti 
în misiune (s); 15,35 Ma
dison (s); 16,30 Club Ha. 

și cabanosul 23000 lei/kg. 
Dna Simona Ancău, in 
lipsa dlui Suciu, cu multă 
amabilitate ne explică că 
Aprovizionarea se face 
des, pentru ca mezelurile 
că fie proaspete, ținân- 
du-se cont de preferințele 
cumpărători lor, privind 
întreaga gaipă sortimenta
lă.

Ultima noastră descin
dere a fost la S.C. Fagu & 
Reitz SRL și pe patronul 
societății l-am găsit în 
plină activitate*  reparti

august 1997
waii (s); 17,10 Misiune la 
Chicago (s); 18,00 Spi
talul Universitar (s); 11.55 
Nici o clipă de plictiseală! 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Si
renele (s); 20,30 Observa, 
tor; 21,00 Luptătorul pă
durii (f.a.J; 22,40 Știrile 
nopții; 22,10 Dragoste cu 
năbădăi (s).

ANTENA l >
TV-DEVA J

7,00 — 7,10 Știri (r); 
14,10 — 15,50 Fotbal;
19.15 — 19,25 Săpâmâna 
pe scurt; 23,20 — 0,20 
Rondul de noapte.

(PRO - TV)
7,00 D.a.; 8,30 Super- 

boy (s); 9,00 Noile aven
turi ale lui Flipper (s); 
10,00 Râul roțu (f/r); 12.10 
Profesiunea mea — cul
tura (r); 12,15 Știri; 13,00 
Yankeii (dramă); 15,15 Rug
by; 17,05 Mofodiclism; 17,30 
Walker, polițist texan (s);
18.15 Adevărul gol — go
luț (s); 18,45 Te uiți ți 
câștigi (csj; 19,30 Știri; 
20,00 Pretendenții (dramă); 
22,00 Străzile crimei (s); 
23,00 Știri; 23,15 Nemuri
torul (s).

(pRO-TV-DEVfl)

7,00 — 8,00 Reluări 
știri; invitatul săptămânii 
(Ghici cine bate la ușă!); 
8,00 — 8,30 Desene ani
mate; 21,05 — 22,00 Re
trospectiva săptămânii.

(DEVASAT+)
7,00 — 13,00 Kefuări; 

17,00 Crescătorii de câini 
(doc.); 18,00 Desene ani
mate; 18,30 Deșertul vor 
bește (uoc.); 19,00 La nord 
de paralela 60; 20,00 De 
ce eu? (f); 21,j0 .uzica; 
22,00 Zoo; 22,30 Brigada 
de șoc; 23,00 Mytii of 
the male grgasm (f); 0,30 
Film erotic; 1,30 Videotext. 

zând marfa sosită în de
pozit. A început din 1990, 
numai cu soția sa și in 
prezent in firmă lucrează 
85 de angajați. Creșterea 
cantităților de produse ce 
le desfăcea către popu
lație i*a  impus degrevarea 
de vechiul magazin a unu1 
spațiu comercial și des
chiderea unuia nou, mo
dern, bine dotat, unde se 
comercializează mezeluri 
și produse din carne 
brânzeturi și alte produse 
lactate*  o gamă largă de

Duminică, 31

C mp
7,00 Bună dimineața... de 

ia Cluj-N.!; 8,30 Lumină 
din lumină; 9,05 De ki A- 
penini la Anzi (s); 9,35
D.a.; 10,00 Ala, bala, por
tocala!; 11,00 Viața sa
tului; 12,30 Ce vrăji a 
mai făcut nevastă-mea, 
Samantha? (s); 13,00 Na
tional Geographic (do);
14,15 Atlas; 14,45 Video
magazin; 17,00 Star Trek 
(s); 18,00 7 zile în Româ
nia; 18,30 D.a.; 19,00 Ro- 
bingo (cs); zO.OO Jurnal; 
20,45 Festivalul național 
de muz. ușoară „Mamaia 
•37“ (d); 22,15 Piața Spa
niei (s); 23,10 Fotbal Div. 
A. F.C. Național — Steaua 
(rez.); 23,45 Concert extra
ordinar Luciano Pavarotti

C TVR 2 )

8,CJ Lupii aerului (s); 
9,C0 Pas cu pas; 9,30 Fe
restre deschise...; 10,00 
Leonard Bernstein (s); 11,00 
TVR lași; 13,00 Memoria 
exilului românesc; 13,30 
Misterele S.P. (s); 14,30
Ce bine c acasă! (s); 
15.10 Bursa invențiilor;
15,30 D.a.; 15,55 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul 
(s); 18,00 Serata muz. TV; 
19,00 Sensul tranziției; 
20.00 Cum vă place... 
(div.); 21,00 Repriza a treia,- 
0 00 TVM. Mesager.

(ANTENA!)

7,00 Știri; 7,10 Misiune 
la Chicago (r); 8,30 Nici 
o clipă de plictiseală! (r); 
9 0C D.a.; 10,00 Animal 
Show (s); 10,30 Un câine 
cu imaginație *’1; 11,00 
Muz. populară; 11,30 Con
troverse istorice (do); 12,00 
Spirit ș; credință; 12,30 
Vedeta în papuci; 13,05 
Caleidoscop (div.); 14,50
Spitalui Universitar (r); 

conserve, vin, lichior, pro
duse Knorr, paste făi
noase. Vânzătoarele Geor. 
geta Bozan și Mariana 
Puia nvea’i în vânzare 
produse proaspete de ca
litate, fiecare Jintre ele 
având etichetele ce cu
prind date’, prevăzute în 
normcig m?;<x*ologice*  pre
văzute de Ordonanța 
Guvernului ar. 21/1992, 
privind protecția consu- 
matoriloi Așa em an 
trebui să se procedeze în 
fiecare unitate comercială!

august 1997
15,35 Hollywood Top Ten
(r) ; 16,50 CU» Hawaii (s);
17,15 Alertă pe plajă (s); 
18,00 Printre rânduri; 18,55 
Muppets Show (sh 19,20 
Știri; 19,30 Giuli» (s);
20.30 Observator; 21,00 
Crimă cu premeditare 
(thriller); !,40 Știri spor
tive/ Știrile nopții; 23,80 
Dragoste cu nauâaai (s).

f ANTENA » > 
l TV-DEVA J

19,20 — 1930 Săptă- 
mono pe icuri țt).

țpRO - TV)
7,00 D.a.; 8,30 Fiica o- 

ceanului (s); 9,00 Super 
Abracadabra; 10.30 Mașina 
timpului (thriller); 12,30 O 
căsnicie perfectă |s); 1235 
Știri; 13.C6 News Radio 
Is); 13,30 Banditul (s); 15,00 
Lumea filmului; 15,30 Gil
lette — lumea sportului; 
*5,45 Un cămin pentru 
Annie (f); 17,a0 Norocosul
(s) ; 18,30 Beverly Hills (ș);
19.30 Știri; 20,00 Trăiește
clipa (co); 21,55 Știi
22,00 Fotomodele (s); 23,00 
Știri; 23,30 Procesul etapei.

(PRO-TV-DEVq)

7,00 — 7,05 Reluări (re
trospectiva săptămânii); 
7,05 — 8,30 Desene ani
mate; 17.00 — 17,30 F.S. 
„ Ellen Gleoharne".

(DEVASAT+)

7,00 — 13,00 Reluări; 
17,00 Desene animate; 18,30 
Deșertul vorbește (doc.); 
19,00 La nord de paralela 
60; 20,00 Departe de 
casă (f); 21,30 Muzica;
22,30 igada de șoc; 
23,00 Night watch (f); 0,30 
Film eroticj 1,30 Video
text.
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Ko t i d iș i riid e p e ri ă e rit;

Suntem pregătiți oare 
greutățile toamnei în

pentru a trece 
agricultură ?

Prognoza meteorologilor 
pentru această toamnă nu 
esta câtuși de puțin în. 
curajatoare pentru agri
cultori. așteptându-ne un 
timD bogat în precipitații 
ți cu temperaturi scăzu, 
te. Date fiind capriciile 
vremii- producătorii agri
coli sunt confruntați cu 
multiple șl grele proble
me. acestea fiind sublinia, 
te și tn discuția ce am 
avut-o recent la condu
cerea D.G.A.A. a jude
țului Hunedoara.

In ceea ce, privește a- 
agricultura județului nos
tru» este de remarcat 
faptul că. din cauza con. 
ditiilor climatice mai pu
țin favorabile și a insu
ficientei dotări tehnice, 
secerișul s-a prelungit 
neașteptat de mult peste 
limitele normale, ceea ce 
a determinat diminuarea 
producției medii de ce
reale păioase cu 500 — 
1000 kg/ha, fiind influ
ențată negativ și calita
tea recolte:. Din datele 
centralizate la Ministe
rul Agriculturii și Ali
mentației — ni s-a sdus 
— rezultă c.ă din cele 
peste 6.6 milioane tone 
grâu ce s.a depozitat 
până la sfârșitul săptămâ
nii trecute, 2,8 milioane

tone se găsesc la unită
țile specializate, 3,3 mi
lioane tone la producăto
rii agricoli particulari și 
circa 217 000 tone repre
zintă grâul destinat ca 
sămânță. Potrivit eva
luărilor la nivelul țării se 
estimează o producție de 
peste 10 milioane tone 
porumb, iar la floarea 
soarelui se prevede o pro
ducție de 1,2 milioane to
ne. Important este însă 
ca întreaga producție sâ 
ajungă la destinațiile sta
bilite.

Din păcate se constată 
insă o slabă preocupare 
pentru eliberarea tere
nurilor de paie și pentra 
executarea arăturilor pen
tru însămânțările de toam
nă. Situația respectivă se 
regăsește și In județul 
nostru, unde suprafețele 
ogorâte reprezintă mai 
puțin de 4000 ha la a*  
ceastă dată. în condițiile 
întârzierii vegetației, în 
special la cultura po
rumbului, devine foarte 
nesigură amplasarea și 
însămânțarea grâului în 
această toamnă- după re 
coltarea porumbului. Iată 
de ce este foarte impor
tant ca respectând pre
vederile tehnologice să 
fie acordată întreaga a- 
tenție eliberării terenu-

plutește în ceață, se dis- 
ponibilizează oameni dar 
fără a exista un program 
real de restructurare. Ni
meni nu știe ce se întâm
plă mâine, ce se ca întâm
pla în anul 1998, fără să 
mai vorbim de anii urmă
tori, s-a mar spus în cadrul 
întâlnirii, de către liderii 

‘de sindicat.
Marin Condcscu a apre

ciat, printre altele, că ul
tima ordonanță este un 
mare câștig pentru mineri, 
iar disponibilizarea mai 
multor zeci de mii de lu
crători din acest sector va 
duce la o relansare a ac
tivității în viitor, idee cu 
care o parte dintre colegii 
sindicaliști nu sunt însă de 
acord. Președintelui Ma
rin Condescu 1 s-a repro
șat că nu a consultat sin
dicatele înainte de discu
țiile finale, care au avut 
la bază elaborarea Ordo
nanței 22 a Guvernului, 
fapt ce ridică numeroase 
semne de întrebare.

Despre ceea ce înseamnă 
Ordonanța 22 am notat câ
teva aprecieri ale unor li
deri de sindicat, de la în
tâlnirea, de joi, cu zia
riștii.

Florin Gazacu, lider de 
sindicat la E. M. Barza : 
„Ordonanța 22 dă o nouă 
lovitură mineritului. Cred 
că sumele alocate pentru 
concedierile colective — 
circa 15 miliarde de Iei

rilor de plantele premer
gătoare, cât șl efectuării 
cu operativitate a arătu
rilor, inclusiv pe toate 
suprafeței» unde grâul se 
va cultiva după grâu în 
primul an.

Strâns legată de pregă
tirea însămânțărilor de 
toamnă, este și proble. 
ma primirii cupoanelor 
pei.tru proprietarii de pă
mânt- deși valoarea de 
circa 150 000 lei a aces
tora pentru un hectar nu 
acoperă nici pe departe 
costul arăturii pe supra
fața respectivă. întrucât 
ne găsim la vremea e- 
fectuării arăturilor, pro
curării semințelor, asigu
rării îngrășămintelor chi
mice și aplicării acestora 
este necesar să fie urgen
tată șl înmânarea cu
poanelor respective, ac
țiune ce ridică multe 
semne de întrebare, mal 
.ales în cadrul deținăto
rilor de terenuri ocupate 
cu pășuni și fânețe. care- 
după unele aprecieri, nu 
vor beneficia de asemenea 
facilități, deși este în in
teresul dezvoltării zooteh
niei să fie îmbunătățite 
și aceste suprafețe, ex
cluzând astfel discrimină
rile între proprietarii de 
pământ. De precizat, în 
context- că locatorii și

acționarii nu vor primi 
asemenea cupoane. în 
legătură cu utilizarea cu
poanelor se face preci
zarea că acestea au desti. 
nație strictă pentru lu
crări agricole- procurări 
de semința sau îngrășă
minte, în special a celor 
cu fosfor, a căror lipsă 
din sol se resimte cu 
deosebită acuitate. Da
torită declinului zooteh
niei în țara noastră, se 
apreciază că grâul con
tinuă să dețină încă și 
de acum încolo o pon
dere însemnată în struc
tura culturilor agricole, 
având căutare și o bună 
desfacere pentru export. 
Iată de ce capătă o va
lență deosebită spusele 
academicianului Răuță, 
potrivit cărora „orice po
litică pleacă de la asigu
rarea unui bob de grâu".

Uitând de necazurile 
acestui an în privința re
coltei de grâu- este de 
așteptat ca și în această 
toamnă să fie acordată 
întreaga atenție culturii 
respective, care teoretic 
este considerată ca fiind 
de importanță națională, 
dar în practică se vede 
însă mai puțin • acest lu
cru.

NICOLAE TIRCOU
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Se consideră, șl nu 
chiar fără temei, că în 
satele șl comunele 
mai izolate, aflate 
distanțe mari față 
agitația orașelor- 
rilg stau pe loc, 
întâmplă nimic sau mai 
nimio.

Dl Mircea Bistrian, 
viceprimarul comunei Bu- 
nila, a ținut să contra
zică această părere. Dum
nealui susține că echipa

cele 
la 
de 

lucru- 
nu se

măsurătorile. Bărbații I 
sunt agricultori doar în 1 
timpul liber- câștigurile 
lor de bază constituin- 
du-le salariile 
ca 
rii Miniere Ghelar, 
ai S.C. ~ 
Hunedoara. Dintre aceș
tia o situație mai grea, 
dureroasă chiar, au cei 
care locuiesc în Florese, 
pentru câ autobuzele 
îi lasă în Topllța, la

obținute 
angajați ai Exploată- 

sau 
Siderurgica S.A.

Ce se mai petrece

in comuna Bunila
de la Primăria Bunila, 
avându-1 în frunte pe 
primarul Petre Pițian, se 
străduiește să facă- în 
primul rând, lucruri u- 
tile sălenilor. Intre a- 
cestea a menționat re
parațiile de drumuri și 
obținerea unul autobuz 
pentru nevoile sătenilor, 
care au acum un mijloc 
sprp a se deplasa pe
riodic la oraș. O altă 
activitate bifată pe a- 
genda de lucru a pri
măriei este renovarea 
sediului acesteia.

în rest, oamenii 
văd de problemele 
necazurile lor. 
își lucrează 
deși încă nu s-a făcut 
punerea în posesie; în
trucât nu s-au efectuat

îșl 
Și 

Fiecare 
pământul.

satul lor. Dru
pe jos- lndi- 
vreme, este

17 km de 
mul făcut 
torent de 
difiail. Iar pentru săte. 
nli sare au nevoie 
ajutor medical- 
izolare poate fi 
Și e păcat, mal 
pentru că „satul e 
treg" cum spunea 
Bistrian. adică n?a 
părăsit de tineri. O si
tuație asemănătoare e- 
xistă și-n alt sat al co. 
munci — Poienița Voi- 

cărui tineri 
cu toții 

bine că 
astfel, 

oamenii
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de 
această 
fatală. , 

ales 
tn- 
dl 

fost

la 
lu-
a- 

□u
la

nii — ai 
n-au plecat 
oraș. Și e 
cnirlle stau 
cum cânJ
orea mai au ce face 
oraș, unii chiar reîn- 
torcându-se la vatra pă
rintească. (V. ROMAN).

a a ^aaa a a a^a a aaa^ a aaa^ a r a a^a a

Sculptorul. Foto: ANTON SOCACI

| • .-PATRIA" DEVA:
| Mmcmosul mincinoșilor 
! (29—4 aept); • „FLA- 
I CARA“ HUNEDOARA s 
I Anaconda (29 — 4); •

„PARING" PETROȘANI : 
| Creaturi fioroase (29— 
II sept.); Scandalul 

tarty Flynt (2 — 4 sept.); 
| • „CULTURAL... LU-
IPENI: Joc în doi (29— 

t sept.); Crimă la nr.
I 1600 (2—-4); • „ZARAND" 
! BRAD: Joc în doi (29

—1); Moarte instantanee 
(2—4); • „PATRIA"
ORAȘTIE: Ultima su
flare (29—1); Supravie

țuitorul (2—4); „LU
CEAFĂRUL" VULCAN: 
Puterea (29—1); Joc în 
doi (2—4); • -,DACIA"

HAȚEG: Doamna și va
gabondul (29—31); Moarte 
instantanee (1—4); •
„LUMINA.. ILIA: Po
lițistul gladiator (29— 
31);’ • „MUREȘUL" SI- 
MERIA: întoarcerea lui 
Jedi (29—31); • „RE
TEZAT" URICANI: A- 
;tacul marțienilor (29— 
31); • CASA DE CUL
TURA GEOAGIU BAI: 
Spionul Dandana (29— 
31).

Noi manevre
(Urmare din pag. 1)
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de distrugere
numai pentru Brad — ar 
fi fost mult mai utile dacă 
s-ar fi folosit pentru re- 
tehnologizarca în subteran, 
sau în industria de prepa
rare. decât să se pună oa
menii pe liber, prin inter
mediul acestui act norma
tiv. După ultimele date, la 
nivelul Sucursalei Kținiere 
Brad, urmează să plece 
700—750 de oameni".

Sever Bărbulescu, lider 
de sindicat la E. M. Ghe- 
lari : „Este greu de price
put ce se dorește prin a- 
ceastă ordonanță.' Perso
nal o văd ca o momeală 
aruncată de guvern, cre- 
zându-se că așa se poate 
face o restructurare mai 
rapidă decât una firească, 
care ar fi trebuit să se 
promoveze".

Lucian Stanciu, lider 
sindical la REMPES SA 
Deva: „Cred că este o ma
re eroare prin promovarea 
acestei ordonanțe, întrucât 
industria minieră va fi dis
trusă. Cu mineritul se va 
întâmpla ceea ce s-a întâm
plat cu agricultura după 
’89. Acum șapte ani, Ia noi 
lucrau 2 400 de salariați, 
iar acum mai suntem 560. 
Dacă mineritul dispare, 
vom dispărea și noi, întru, 
cât unitatea noastră a fost 
construită special pentru 
minerit. Este păcat de do
tările care s-au făcut la 
REMPES Deva, unitatea 
fiind dintre cele tinere pe 
piața economică româ
nească". »

Gheo'rghe Curcă, liderul 
„Sindicatului Liber 22 Dc-

a mineritului
ccmbrie” Teliuc: „Pentru 
S.M. Hunedoara, Ordonan
ța 22 înseamnă, până în 
prezent, 1012 oameni care 
pleacă. Această ordonanță 
este exemplul mineritului 
din Ungaria, prin care a- 
cesta a fost făcut zob. A- 
cum câțiva ani, FMI și 
Banca Mondială au distrus 
efectiv aceste perimetre 
miniere. Când și-a dat sea
ma însă Guvernul ungar 
a fost prea târziu. Și la noi 
guvernul, împreună cu 
FMI și Banca Mondială, 
vor să procedeze la fel. Nu 
cred că vom avea șanse 
de supraviețuit în continua
re. Este trist, dar foarte 
adevărat I".

Nan Saladi, lider sindi
cat E.M. Deva: „Ordonan
ța de față este o funie pe 
care mulți și-o pun singuri 
la gât. Este trist că nu s-a 
găsit nici o alternativă 
pentru acest județ. Ce se 
va întâmpla peste un an 
este greu de spus. Este to
tal greșit ce s-a făcut și 
cred că măsura promovată 
de Guvern implică și vâr
furile sindicatelor care, 
probabil, au avut o înțele
gere cu Tompson sau Cior- 
bea. Neoficial, pe liste la 
noi, s-a trecut și o parte 
din conducere, în frunte 
cu directorul. In această 
situație, greșeala este a di. 
rectorului general al RAO 
Deva, care nu i-a destituit 
pe toți, tn prezent, pe liste 
sunt înscrise 837 de persoa
ne, dintr-un total de 2060 
câți sunt la nivel de ex
ploatare”.

*•*•••*•*•*•*
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• „Du.te, dar, de mă
nâncă.ți pâinea cu bucurie, 
ți bea.ți cu inimă bună 
vinul ; căci de mult a 
găsit Dumnezeu plăcere 
iu ce taci tu acum'*;

CLIPA DE PURITATE

din frumusețea și înțelepciunea Bibliei

„Gustă viata cu 
nevasta, pc care o iubești, 
în tot timpul vieții 
deșarte, pe care 
dat.o Dumnezeu sub soare, 
în această vreme trecă
toare; căci aceasta 
este partea în viață, 
mijlocul trudei CU 
t;. ostenești

laie 
ți.a

ÎP 
în 

care 
sub soare“;

găsește mâna 
fă cu 
Căci, în

• „Tot ce 
ta să facă, 
puterea ta! 
cuința morților. in 
mergi, nu mai c„ 
lucrare, 
nici știință, nici înțelep
ciune;";

toată 
lo.

care 
este nici 

nici chibzuială,

• „Am mai văzut apoi 
sub soare că nu cei iuți

I 
I*
I
I
I«I
I*
I«
I
I

aleargă, că nu cei viteji 
câștigă războiul, că 
cei înțelepți 
nea> nici 
bogăția, nici 
bunăvoința, 
târnă
împrejurări";

nu 
câștigă pâi. 
cei priccpuți 
cei învățați 
ci toate a-

de vreme' și de

• „Căci omul nu.și 
cunoaște nici măcar ceasul,. 
întocmai ca peștii prinși 
îd mreaja nimicitoare, și 
ca păsările prinse în laț ; 
ca și ei sunt prinși și fiii 
oamenilor în vremea ne. 
norocirii, când vine vre. 
mea nenorocirii, când 
vine fără veste nenoro. 
circa peste ei";

• „Am mai văzut ur
mătoarea înțelepciune sub

Ierarhiologie și comitetologie - 
re a unui proiect, 
atât e mai mică 
proiectul să fie' abando
nat, chiar dacă 
devine inutil.

• Postulatul lui Per
kins

Gu cât sunt mai mari, 
cu atât sunt mai greu de 
nimerit.

• Postulatul lui Har. 
rison

Pentru fiecare 
țiune, există un 
ment critic egal și opus.

șansa
cu 
ca

I*
I
*

I
I
*

I
ulterior

• Teoria lui Lino
Cu cât e mai mare 

prestigiul celor -implicați 
în ’realizarea unui 
lect,' cu Mat e 
mică posibilitatea
proiectul să fie abando
nat.

I
*

I

soare, 
mare:

Era 
putini 
venit 
parat

și mi ș.a părut

o mică cetate, cu 
oameni în ea ; și a 
asupra ei un îm. 
puternic, a împre- 

surat-o, și a ridicat mari 
fntărituri împotriva 

fn ea se află un 
sărac dar înțelept, 
scăpat cetatea cu 
lepciunca lui. Și 
nu se gândise la 
acela sărac.

ei.
om 

care a 
înțe. 

nimeni 
omul

Atunci mi.am zis : 
„Mai bună este înțelep. 
ciunea decât tăria !". To
tuși înțelepciunea săracu. 
lui este disprețuită, și 
nimeni nu.l ascultă.

Cuvintele înțelepților, 
ascultate în liniște, 
mai 
gătele unuia care 
pânește între nebuni.

înțelepciunea este mai 
de preț 
război;
păcătos 
bine"...

sunt 
dc preț decât stri.

stă.

decât sculele de 
dar un singur 

nimicește mult

Selecție de 
ILIE LEAIIU

ȘTIAȚI CĂ ...
în

din
o

ori-

sa, împă. 
Bonapar- 

nouă în- 
învins —

•:■

II
• ...în Indonezia,

regiunea Seranny 
Insula Jawa, există 
lege potrivit căreia
cine se căsătorește prima 
oară trebuie să planteze 
un pom fructifer? Cei ce 
vor 
să 
pomi, iar 
toresc a 
trei.

să divorțeze trebuie 
planteze câte 

cei ce se 
doua oară,

• ...cea mai lungă

cinci 
că sâ
câie

scri
soare se află în Muzeul 
Național al Turciei? Ea 
a fost trimisă în secolul 
al Vl-lea de șahul Per- 
siei sultanului otoman. 
Scrisă pe pergament, scri
soarea are 10 metri lun
gime Și 7 metri lățime.

de la moartea 
râtul Napoleon 
t-j a sufe.’t o 
frângere ? L-a 
fortul președinte al Fran
ței Charl?s de Gaulle. E 
adevărat nu pe câmpul 
dr. luptă. Institutul pen
tru studierea opiniei pu
blice din Franța a în
treprins o anchetă în rân
dul publicului francez pe 
tema : cine este cel 
de scamă om de 
istoria Franței ? 
chetclc similare 
rioare, învingător 
întotdeauna Napoleon. De 
data aceasta, marea ma
joritate a cetățenilor ches
tionați au 
generalului 
Gaulle.

Grupaj de

mai 
stat din 
în an- 

anțe- 
a ieșit

dat întâietate 
Charles de

Elizabeth Taylor
O „CLEOPATRA" A ZILELOR 

NOASTRE
„Este una dintre cele 

mai fascinante femei ale 
timpurilor noastre, o 
adevărată „Cleopatra" 
contemporană...**,  astfel 
a caracterizat-o Walter 
Wagner, producătorul 
superproducției istorice 
„Cleopatra**  — 1963, în 
regia lui Joseph L. 
Mankiewicz. Elizabeth 
Taylor s-a născut la 27 
februarie 1932, la- Lon
dra. Fiind un fel de 
„Shirlcy Temple" brita
nică, debutează într.un 
rol de dansatoare 
vârsta de 10 ani.

Ajunsă la Hollywood, 
„Metro — Goldwyn — 
Mayer" o lansează în 
ciclul de filme cu „e- 
roul" principal, câinele 
„Lassie", debutând cu 
„Lassie Gome Home" (L. 
vine acasă) — 1943, în 
regia lui Fred McLeod 
Wilcox. Frumoasă, cu 
un temperament — 
uneori, prea „vulcanic" 
Elizabeth Taylor s-a 
dovedit a fi o foarte ta. 
lentată actriță, devenind 
răsfățata publicului și 
favorita producătorilor.

la

«

în 1944, este parte- i 
nera cunoscutului actor! 
Mickey ijooney în „Na-1i; 
tional Velvet" (Vis de ■ [ 
glorie) — regia Clarence! [ 
Brown. O vom adml. ! > 

!
£

• registrul in. J >

I

ra în spumoasa comedie i 
„Father’s Little Divl- ! 
dent" (Micul „divident" j 
al tatălui) 1951, regia Rl- ■ 
chard Thorpe, după care,! 
schimbând m-,
terpretativ, obține primul1 
„Oscar" pentru creația! 
din melodrama „But- J 
terfield — fi" — 1960, J 
regia Daniel Mann.

Pentru jocul bun! 
prestat în „Who's Afraid | 
of Virginia Woolf?" (Gu-li 
i-e frică de VW?) — J 
1966. în regia lui Mike J 
Nichols, obține cel de-j 
al doilea trofeu „Oscar". 
în ultimii ani, apare malS. 
rar pc ecran ,sau la TV ■! 
Consemnăm aparițiile î; 
din „Malice in Won. !> 
derland" (Bârfitoarele din' ' 
Hollywood) — 1984, re-î 
gia Gus Trikonis și J 

.Toscanini" — 1988, re.1 
gia Franco Zeffirelli. !

i

5
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• .. la peste 100 de ani
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I
I
I

izbutesc

ac- 
argu- pro- 

niai
ca

poate 
dintr-o 

birocratică și

• Teoria inevitabilă 
a lui Bachman

Gu cât costă mai 
mult punerea în aplica-

ILIE LEAIIU

nianage-

I%
I
*

I
*
I

I
I
I
«

I

• Regula lui Roger
Autorizația pentru un 

proiect se acordă numai 
când nici unul dintre 
cei care au cerut-o nu 
mai poate avea nici o 
răspundere, dacă proiectul 
eșuează, dar când toți 
cei care au cerut.o pot 
avea pretenții, dacă 
proiectul reușește.

• Ipoteza lui Mollison 
despre birocrație

Dacă un lucru 
scăpa cu bine 
inspecție L’-— 
poate fi implementat, nu 
merită să existe.

• Scriind despre Bau
delaire, mult controver
satul Jean Paul Sartre 
înfățișează omul ca o 
tensiune rezultată din 
aplicarea a două forțe 
opuse; și fiecare din a- 
ceste forțe urmărește 
în fond distrugerea u- 
manului, deoarece una 
țintește îngerul, și cealal
tă animalul. Și, cel 
care a refuzat Premiul 
Nobel pentru literatură 
conchide: „Există în fie
care om, în orice clipă, 
două postulări simultane, 
una către Dumneeeu, 
cealaltă către Satan. In
vocarea lui Dumnezeu, 
sau spiritualitatea- e do
rința de a urca o treaptă 
mai sus; invocarea Sa-

• Legea lui Conway
în orice echipă, există 

mereu e persoană care 
știe ce se va întâmpla. 
Această persoană 
buie c<’n< -. diată.

• Legea lui Stewart 
despre retroactivitate.

E mai ușor s.i 
iertare, decât sa 
voie.

• Legea
Loftus despre 
ment

Unii oameni 
în viață studiind cărți, 
chiar dacă nu știu 
citesc și chiar 
tească

tapei, animalitatea,
e bucuria de a coborî". 
• S.a scris muțt despre 
„timpul biologic", 
filozofează mult și 
știe puțin. Dar 
să fie reținut că acum 
un mileniu și jumătate 
— subliniind 
subiectiv — Sf. Augustin 
a spus: „Ceea ce măsor 
când măsor timpul 
impresia mea“. • 
anchetă radio pe 
zile Capitalei (nu 
Darabani, Caracal 
Careii) cu întrebarea: 
„Ce eveniment din do
meniul poeziei, .al lite
raturii - se sărbătorește 
în ianuarie, pe la mij
locul lunii?". Dintre cei 
vreo 20 întrebați doar 3

Se
se

merită

elementul

este 
O 

stra
in 

sau

gpOI,UNj^l-

(trei!) au știut să spună 
că e vorba de Eminescu. 
Flagelul ignoranței îmi 
pare a fi — în pian spi
ritual — echivalentul 
bombei atomice... • E- 
ternilor nemulțumiți le-aș 
da ca „temă de casă"

est. un muget 
din nord — est,cosmic 

vântul marilor glaciați- 
uni din
celelalte puncte cardi
nale — în £el mai bun 
caz — neantul". După o 
constatare atât de „opti-

L A B I R I
să scrie de o sută de ori 
pe zi cuvintele lui Jules 
Renard: „DACA NE-AM 
GÂNDI LA TOT NORO
CUL PE GARE L-AM 
AVUT FARA SA-L ME
RITAM, N-AM ÎNDRĂZ
NI SA NE MAI PLÂN
GEM". • Intr-un jurnal 
proaspăt: „Planeta se 
despică, o conflagrație de 
proporții nebănuite în

nord — vest, din

N T
mistă", continuă, omule, 
să scrii, să citești, să 
Iubești, să-ți faci pla
nuri cu bătaie lungă, 
să-ti crești copiii, să vi
sezi, să sădești un pom, 
să cumperi cărți, să 
vești lumina șiroind 
ziduri- să amețești 
priveliștea unui lan 
Floarea Soareluil... 
Doamne, unde aș

pri

trăi aceeași siguranță ca 
la această masă, în acest 
balcon inundat de lu
mina unde scriu, citesc, 
ascult pulsul planetei la 
credinciosul meu a- 
parat de radio?! Când 
Ies în lume mi-e teamă, 
mă simt împresurat de 
nori negri și priviri rele, 
mă simt dezrădăcinat și 
anacronic... • într-o vară, 
la 2 Mai, aveam vecine 
de cameră trei fete dc 
la București, fete cu tată 
in G.G. (din câte am 
înțeles, omul răspundea 
pe linie de partid de 
exploatările aurifere ale 
țării). Fetele, pe lângă 
faptul că erau înconju
rate numai de produse 
străine — de la

periuța de dinți până 
la unt și leodorante —, 
i i icau doar- cărți și re
viste tot in limbi străi- 

’nc. M.au privit dezamă
gite nrâtându-le „Româ
nia literară" și vorbîn- 
du-le cu mult entuziasm 
de Geo Bogza și Vasile 
Voiculescu. /.cum — după 
vreo 15 ani de la acea 
vară — încerc să.ml i- 
maginez cum văd uni 
versul românesc acele 
fete, ce ecou are în su
fletul lor cuvântul „DOR", 
ce culoare au visele lor. 
Indiferent ce-ar fi de
venit ele peste ani, mie 
îmi inspiră o nesfârșită j, 
milă..

1
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DIN DICȚIONARUL UMORISTIC AL LIMBII RO'.lANE

• Viața — reportaj între două eterni- 
ăți • Reconciliere — supă reîncălzită. 
Iar în farfurii separate • Ruj — aperi- 
ivul sărutului • Prost — persoană care 
și dă părerea cu cotul • Ramolit — băr- 
)at care se gândește la femei nu. 
nai pentru a se răzgândi • Nevastă 
— femeie care te încântă o lună și te

de Tudor Mușatescu
descântă toată viața • Nelimitată — su
prafața prostiei • Jurământ — cănd e de 
dragoste, nu e de credință, și când e de 
credință, nu poate fl de dragoste • In
fidel — bărbat cu soția plecată la băi 
• Infinit — dimensiunea precisă a dra
gostei.

* 
I
• — „Nu cred! Nu este
I adevărat! Eu știu că nu 
' poatg fi așa!“. Au fost 
I primele mele reacții. 
! Nu-i așa că ați reacțio- 
| nat la fel în fața veștl- 
J lor dureroase, a morțiî, 
Ia unei boli incurabile?...

Apoi au urmat zile dc 
! revoltă, împotriva mea, 
I a semenilor mei, împo- 
» triva lui Dumnezeu care 
| a permis așa ceva, îm- 
» potriva nedreptății care 
I simțeam că mi se facei 
' — „De ce tocmai eu?
IDe ce mi se întâmplă 

numai mie?".

IȘi după ce mi-am văr
sat toată furia și revolta 

sufletului împotriva tu
turor am găsit puterea 

J să duc o negociere: cu 
I mine — impunându-mi 
» anumite restricții — cu 
| semenii mei — cerșind 
■ de la el o vorbă de îm- 
I bărbătare, un umăr pe

TREPTELE REGĂSIRII
care să plâng, o mână 
de ajutor — cu Dumne
zeu — promițându-i ru
găciuni și pomană, că 
mă voi căi pentru toate 
păcatele făcute, știute 
și uitate. Era o negociere 
prin care mă obligam să 
dau, pretinzând să pri. 
mese ceea ce mi s-a

Clepsidră)
luat. Nu doream nimic 
mai jnult decât să regă- 
seso acea stare inițială, 
de dinainte. Nu doream 
decât tot ce s-a întâm
plat să fie o alarmă 
falsă, să nu fie adevărat 
îmi doream să pot răs
cumpăra Totul.

Dar puterile și revolta 
m-au părăsit repede si 
am căzut în noaptea su
fletului, acolo unde nu

al 
mal există speranță, nici | 
răscumpărare, nu mal "
există nădejde și totul » 

" pare inutil, până și viata ■ 
în sine

— „Decât așa,' 
nu mai bine să 
curând?"

Dar mijlocul 
poate fi privit 
pierea zorilor. Știu 
nu mai pot 
nu mai pot 
nu mai pot 
nerea acelei 
ale-

— „Bine Doamne, ao 
cept!“, îmi rămâne fncă 
această zi și zilele ce 
vor veni, câte vor mai fi 
îmi rămâne viața mea 
neest minunat dar pe 
care mi l-a făcut Dum
nezeu șl care merită să 
fie trăită, așa cum este 
precum mi-a rămas, pen 
tru că știut azi m-am 
regăsit.

oare
mor mai

n
ca apro 

că 
răscumpăra, 
restabili șl 
spera obfJ- 
stărl initi

INA DELEANU
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CIOBURI DE VEȘNICIE 
cu OMAR KHAYYAM

» „Dincolo de Pă
mânt, dincolo de Infinit, 
am căutat să văd Cerul 
și Infernul. O voce so
lemnă mi-a răspuns: „Ce
rul și Infernul sunt în 

. tine!".
• „Cănd 

cut? Când 
Nimeni nu 
amintească 
s-a născut 
ziua în care va 
Vino, prea scumpa 
mlădioasă! Vreau 
cer Beției să mă 
să uit că niciodată 
vom ști nimic".

• ..Cât de netrebnică

știe să 
poate 

iubire! 
cum 

orbitoarea

năs- 
muri ?

să-și

m-am 
voi 
poate 

ziua în care 
sau să știe 

muri.
mea 
să-i 

facă 
nu

e inima care nu 
iubească, care nu 
să se-mbete de 
Dacă nu iubești, 
poți prețui 
lumină a Soarelui șl mân- 
gâieloarea lumină 
nil?"

• „Să admitem 
dezlegat enigma 
unii. Care ți-e destinul? 
Să admittm an Izbutit 
să dezbrazi de toate în
velișurile sale. Adevărul 
Care ți-e destinul? Să 
admite-n c-ai trăi o sută 
de ani, fericit, șl 
să mai trăiești încă 
sută de ani. Care 
destinul?"

|ANUNȚ

|sută“.
I „Cumpărați azi și economisiți 20 Ia sută*'.  | 

>,Nu cumpărați și veți economisi 100 la î 
'W *

a Lu-

că ai 
creați-

c-ai 
o 

U-e

ta Jwțfi/

I CARUSEL ECONOMIC 
♦
I O „Problema sistemului 
’ ț profit este că majo- 
I.tatea oamenilor n-au 

avut niciodată profit".
E.B. White

I 0 „Disprețul pentru 
- bani este destul de frec- 
| vent' mai ales din partea 
, celor ce nu au bani", 
j Georges Courteline
! 0 „Marea valoare a
(banului constă în faptul 

că trăim într-o lume în 
Icare banul este supra

estimat".
Henry Louis Mechen 

î 0 ..Prima regulă a

ȘI NU NUMAI... j 
unui întreprinzător este J 
să facă ceea ce îi place | 
cu adevărat, altfel de- • 
vine imposibil să reali- j 
zeze ceva". 1

David Birch '
0 „Mă preocupă în- | 

totdeauna oamenii dis- ♦ 
puși să lucreze pe de- | 
geaba. Uneori ce obțin . 
de la ei este chiar nî- i 
mic". Sam Erwin

0 „Un an prost — i 
am făcut mai mulți bani < 
decât îmi puteam per- ! 
mite". i

Boris Makarenko •

• — Am o veste bună și 
una rea pentru tîne, Mi
tică. lat-o pe cea rea i 
cererea referitoare la mă
rirea salariului a fost 
respinsă!

— Șl cea bună cum 
sună?

— Ai voie să trântești 
ușa când Ieși.

• — Gred că am îm
pușcat cel mai bătrân lup 
eg a trăit vreodată!

— Ce te face să crezi?
— Pe piciorul lui era 

prinsă o tăbliță, pe care 
scria: „Această tablă a 
fost fixată acum 50 de 
ani!"

[UMOR]
• Coliziune pe autostra

dă. Șoferii coboară și se 
apropie.

— Eu zic să nu che
măm poliția! zice unul 
dintre el.

— înțelegi completează 
celălalt. Și a dumitaie e 
tot de furat!

• Soțul se întoarce a- 
casă și soția, complet 
goală, îi deschide:

— Se poate, dragă, să 
umbli așa?

— Scuză-mă, te rog, 
credeam că-i instalatorul!

• O frumoasă automo- 
bilistă parchează unde 
nu trebuie. Polițistul vine 
prompt lângă mașină, o 
privește și îi întinde o 
hârtie.

— E inadmisibil! Pen
tru atâta lucru să-mi dați

o amendă de 20142?
— Numai o clipă! am 

uitat să trec și Interiorul!
• Intr-un compartiment, 

o doamnă își ceartă 
drasla, care țipă «ât dȚ- 
ține gura. Tocmai atunci 
apare controlorul.

— Al cui este copilul? 
tună acesta.

— Al nostru! răspund 
trei bărbați de pe ban
cheta alăturată.

• Nu-i așa că mal este 
mult până când o să vin? 
Moș Crăciun?

— Desigur, mal sunt 
câteva luni, vine la iarnă, 
când va ninge.

— Și-atunci eu de cd 
trebuie să fiu cuminte 
de-acum7l

• — Gopii, nu se zice 
„codiță", ci „virgulă" l ex
plică învățătoarea.

Pesto câteva aule. Gi
gei este întrebat:

— De ce ai lipsit ieri de. 
la școală, ai fost bolnavi

— Nu, dar a tăiat tata 
porcul și eu a trebuit să-J 
țin de virgulă...

• După ce-a terminal 
de dictat directorul NP 
spune secretarei-

— Și acum scrie p» 
sarisoare „Strict secret*'.  
Vreau ca toți salariații sg 
afle conținutul eL„

• Un paznic de noapte 
își întreabă colegul:

— Ge-i cu panlea asta 
în camping? De ce fugo 
toată lumea?

■— O femeie a venit 
să și caute soțul...
Culese și prelucrate de 
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NON CONFORMI?'!

ORIZONTAL: 1) Veleitar! dominați de 
îndărătnicii fervente; 2) Vietate vizibilă 
cu lupa; 3) Munte de gheață topit de 
căldura sunetelor — Laitmotiv agrest 
din simfonia pastorală; 4) Termen afir
mativ pe fondul înțelegerii — Prima pro

bă la examenul oral — Situație complexă 
cu caracter insolit; 5) L xn.plu concret 
de proastă creștere — Corăbii somnam
bule pe oceanul de cobalt; 6) Un om stă
pânit de tip spârtan — Fard intempestiv 
peste înspăimântate chipuri; 7) Alintări 
ale creatorilor unor bijuterii de familie 
— Ochi diabolio îmbiind la somnul con
științei; 8) Loc propice pentru un trata
ment de refacere — Prefigurarea doru
lui de mâine pe umede buze; 9) Tir 
prelungit de artilerie verbală — Ocean 
etern cu arhipelaguri sclipitoare; 10) 
Respinse sui-gencris la u;i proces de ju
decată.

VERTICAL: 1) Pilule amare prin
tre dulciurile vieții; 2) Exponent al 
unor măsuri de eradicație; 3) Inesti
mabila incintă a fondului plastio ; 4)
Gompanie binefăcătoare de proveniență 
franceză — Posesor de zestre în câmpul 
muncii; 5) Consemnat indubitabil 
după trecerea de mal — Mod de a stu
dia diverse caractere; 6) Tip de du
blură care schirn' ă rolurile — Izvoare 
euforice cu debit autumnal ; 7) Acom- 
partiament sonor făcut pentru pin
teni — Ambalajul neprotocolar al ofertei

— Siluetă boreală cu decorații fronta
le; 8) Cu zero la sută și puțin noroc!
— Ocrotitor proverbial al vederilor 
fraterne — Crâmpei onomatopeie de 
cântec în surdină ; 9) Proces contracții 
aplicat la volume — Modalitate de re
levare a curentului absenteist"; 10) Re
fugiu imaginar într-o lume utopică.

VASILE MOLODEȚ
DEZLEGAREA CAREULUI 

„TALE QUALE", 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 

DE SÂMBĂTĂ TRECUTA:
1) CATARAMUTA; 2) ABUR — 

ȘIRAG; 3) TASAT — CARO; 4) ATA. 
MAN — REN; 5) NE — IVARE — O; 
6) I — STATE — OT; 7) OAG — 
NANSE ; 8| ATAȘ — LENEȘ; 9) RO
MAN — GINI; 10; AMEliOMANIE.

Soluția problemei din nr. trecut:
I. Rd 1
1. . . . Ra2
2. Do6 mat
1. . . . Rc4
2. Ca5 mat
1, "... Ral
2. Ccâ mat.

Controlul poziției.

ALB: Rb3, II... ■. Nc3, Nd3,
P : g~

NEGRU: H

ÂT
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Mercur Corvinex" S.A
IHunedoara

Denumire 
Adresa

cotidian?: independent®

' I

Cu sediul în Hunedoara, str. Pța Libertății, nr. 16, organizează în £ 

conformitate cu legislația in vigoare licitație publică cu strigare pentru £ 
i vânzarea următoarelor active: <

Denumire active

Mag. alb*.  nr. 50, str. Chizid — Hune.

Catenna cMiplex >,DornaM, str. Republicii, 
•r. > — ftanedeara
Bar complex „Dorna”, str. Republicii, 
ar. 2 — Hunedoara
Apnțar ooMplox „Dacia", str. Republicii*  

I nr. *2  — Hunedoara•
! Cafenea complex, ,,Dacia“, str. Repu*  
• Midi*  nr. 12 —* Hunedoara

Taxe de parti, 
cipare în lei

Preful de 
pornire a 
licitației
in lei

50 000 000 500 000

85 000 000 850 000

110 000 000 1 100 000

95 000 000 950 000

95 000 000 950 000

;■. ■
:■

Fondul Proprietății de Stat j
)în baza prevederilor Ordonanțelor de urgență nr. 37/97, nr. 15/97; 

și nr. 38z97, Fondul Proprietății de Stat organizează licitație publică |
Jfâiă preselecție, pentru vânzarea pachetului de 40 la sută din acțiunile | 
| următoarelor societăți comerciale: ■

I
I 
I

1 
I 
I

I
I

Obiect de activitate

Capital social (mii lei) 
Nr. total acțiuni 
Procent din capitalul 
social pus la vânzare 
Structura acționariat

Nr. acțiuni puse în vân
zare
Facilități /avans perioada 
dobândă
Preț pornire Iei/dolarl 
Poziția listă
Locul de desfășurare a 
licitației
Ora începerii licitației

tn valoarea de pornire a licitației nu este cuprinsă valoarea, tere- ■ 
nulul aferent activelor.

>
>

I

Licitația etapa I va avea loc în data de 29 septembrie 1997, ora 
! 19,00, la sediul societății. •!
1 !1

La valoarea de adjudecare a activului se va adăuga TVA.
Caietele de sarcini ale activelor în condițiile de înscriere se vor ob- î’ 

! tine și consulta la sediul societății între orele 8—15,00 (exceptând zilele ■; 
!; 4e sărbători legale; informare la telefon: 054 —- 712136. !
J m____  _____■__________ 1*  .1:..

I
1I
I

Taxa de participare la licitație și garanția de 10 la sută din prețul; 
; de pornire a licitației vor fi depuse la casieria societății sau in contul 1 
■nr. 303060301 BCR Hunedoara, Cod Fiscal 2124994.

Refractara S.A.
Mare, str. Princi- 

314 
metalurgică; Ind.

S.C.
Baru 
pală- 
Ind.
materialelor refractare

14 529 125
581 165

S.C. UMIROM S.A.’
Petroșani, str. 1 Decem
brie, nr. 1
Industria de mașini 
echipamente utilaj 
nier
40 887 125

1 635 486

și 
mi-

40 %
FPS: 70 %; SIF: 22,66 »/0;
Alți: 7,34 %

40 %
FPS: 70 %; SIF 15,61 °/0;
Alți: 14,39 o/o

232 466 654 194

0 %/0 ani
25 000/3 555

1 404
FPS București, str.
lea Griviței, nr. 6—10 

14

Ca-

25 %/5 ani
25 000/3,556

1 837
FPS București- str. 
lea Griviței, nr. 6—10

14

Ca-

-I 
I
I 
I
I
I 
I

1 
.1

Licitațiile vor avea loc la data de 16 septembrie 1997.
| Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a licitațiilor

I pentru vânzarea de acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I, nr. 119 din 7 iunie 1996, dacă nu se îndeplinesc concomitent

I condițiile de la art. 9, paragraful 1, se organizează două noi runde
■ licitații, la intervale de o oră, cu reducerea prețului la fiecare runua I 
|eu câte 5 la sută din prețul de pornire a licitației. I
■ Cei interesați în desfășurarea licitațiilor trebuie să achite taxe del
Iparticipare în valoare de 200 000 lei la casieria FPS București, str. C.A. ■ 
IRosetti, nr. 21, până la data și ora ținerii licitațiilor. Persoanele fizice | 

străine sau persoanele juridice străine vor achita taxa de participare în a
| valută la cursul zilei.

IParticipanții la licitație vor depune documentele care să le dove-1 
dească identitatea și calitatea, precum și o copie de pe ordinul de plată ■ 

la garanției în numerar, reprezentând 10 la sută din mărimea avansului I 
— pentru plata în rate — sau 3 la sută din valoarea totală a acțiunilor i 
solicitate, calculată la prețul de pornire a licitației pentru plata inte- I 

I grilă, în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 40016800900313 pen- ■ 
I" tru garanții bancare, deschis la BRD — SMB. Persoanele fizice străine | 

sau juridice străine vor achita garanția în valută, în numerar sau prin I 
scrisoare de garanție bancară. Suma de plată în valută a garanției ban- ! 
care și a pachetului de acțiuni adjudecat de persoana fizică străină sau | 
persoana juridică străină va fi achitată la BANCOREX în contul FPS | 
nr. 5314 — 00000024230007 pentru dolari SUA sau nr. 5314 — ■ 
00000024230102 pentru mărci germane. |

Persoanele fizice străine și persoanele juridice străine vor depun~ q

I
I 1 
!•i i 
I

!■

o-;;

data de 20 octombrie«;

Pentru selectarea ofertelor se vor depune la sediul societății până ! 

î
! • la data de 19 septembrie 1997, ora 15,00, următoarele documente: 
i: — cerere de înscriere;

— certificat de înmatriculare pentru persoane juridice

— bonitate pe bază de recomandare bancară și dovada achitării 
bligațiilor fiscale

—< cazierul juridic pentru persoane fizice
— modul de îndeplinire a criteriilor.
tn caz de neadjudecare se organizează etapa a H-a la data de 

octombrie 1997, ora 10,00, iar etapa a IlI-a la 
199T, ora 10,00.

Pentru etapa a II-a ofertele se vor depune până la data de 4 oc
tombrie 1997, ora 15,00.

î

14 •:

«WA\\VJAW.VAW.V?AVAVW?/A,^WWAVAW.W>VAV>\,.,1V.,A,1V?

Idupă caz, documente echivalente cu cele menționate în NOTA de la < •*
nexa 1.1 la Metodologia de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru |

I vânzarea de acțiuni traduse în limba română și autentificate de nota- ■ 
■ riatele publice. 1
8 Informații suplimentare se pot obține la telefonul 01/6597371 și I 
I la sediul Filialei FPS Hunedoara — Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, te- ■ 
■ lefoane 054/211089, 214503, între orele 8—16.
I In caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la data de 1 octom- I 
| brie 1997. 8

* Asociația salariaților și membrilor conducerii societății comerciale | 
| UMIROM S.A. Petroșani (PAS) beneficiază de facilități cu condiția cum-1 
Ipărârii de acțiuni între 5 la șutii și 33 la sută din capitalul social, con- ■ 

form Ordonanței de urgență. (88) |

S.C. „UZO BALCAN TRANS“ SRL 
str. Libertății, nr. 12

OFERĂ
Prin depozitul en gros, situat in Deva, 

str. Ardealului, nr. 1
(sediul Romcereal —- Deva)

Prețurile nu includ TVA.

* Făină import:
Tip BL 80 — 2140 Iei
Tip BL 55 — 2320 lei
BL 55 ambalată la pungi de :1 kg,
kg, 5 kg; preț — 2800 lei

• Făină indigenă
tip 480 — 2020 lei
tip 550 — 1920 lei
tip 680 — 1800 lei
tip 780 — 1750 lei

I 
I

I 
I

I

ANUNȚ

Vă așteptăm zilnic între orele 8-17 in Deva, 
Mihai Eminescu. nr. 63, la noul depozit 

(7984)
str.
de legume-fructe.

1

S.C. SANSERE SÂNTANDREI T
f

Vinde, din Ferma nr. 5, pomicolă, PRUNE,
►DE

Stanley, pretabilo pentru consum, în 
proaspătă, conservare pentru iarnă sau trans
formare in țuică, la prețul do 1000 ici/kg plus 
TVA.

CALITATE SUPERIOARĂ, din soiul 
stare

S.C. CASIAL S.A. DEVA V
Organizează in data de 8. 09. 1997, ora ' 

11,00 I

UCITATWE PUBLICA 11
la sediul societății noastre S.C. CASIAL 

S.A. Deva, la următoarele produse: 
| • fier vechi nepregătit și șpan

• deșeuri fontă
• deșeuri de oțel (crom, nichel)
• deșeuri oțel manganos.

Relații la tel. 054/711752; tel Mobil l 
092227592. (79591 Informații și programări pentru cantități ■ 

mai mari, la telefon 660165. (86) • •

NU UITAȚI I
NUMAI APELÂND LA SERVICIUL NOSTRU 

Economisiți timp in obținerea autorizațiilor 
pentru funcționarea legală a firmei dumnea
voastră. Efectuăm traduceri română — fran
ceză și invers. Tel. 222366. Deva. (7972)

NR. 1962 Sâmhătă. 30 — Duminică. 31 august 1997
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I 
l

l 
I

Direcția

de Telecomunicații

Hunedoara-Deva
Anunță noile tarife pentru serviciile 

telecomunicații, cu aplicare de la data de 
septembrie 1997r

de
1

Iavpicinuriu isai.
Ajustarea tarifelor se face in baza preve- 

Iderilor Legii nr. 69/1997.
Menționăm că se acordă in continuare pro- I tccție socială segmentului de populație cu I venituri reduse, prin acordarea gratuită a unui 

_ număr de 50 impulsuri din consumul lunar.
Principalele tarife aprobate de Ministerul 

Comunicațiilor sunt:

I
I

I 
I 
I
I 
I 
I

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ! 
CELE MAI MICI 

Crețuri de pe 
eiAȚÂ

7*

n
PRESTO NICO AUTO î 

S.R.L. !

I
PIESE AUTO IMPORT: !

Amortizoare. segmenți, cuzineți, garnituri I 
chiulasă, capete bară, pivoți, plăcuțe frână, | 
rulmenți, filtre, curele, burdufuri, capete pia- •

I
b

9 9 9 *9^9  9

Comercializează

I

I 
I
I

I

1.

a.
b.

ABONAMENTE

Abonați de domiciliu: nu se modifică. 
Abonați persoane juridice: se reduce cu 
18.8 la sută abonamentul pentru linie 
individuală in centrale digitale. 
Tarif nou — 65.000 Ici

VOPSELE AUTO POLIURETANICE 
METALIZATE Șl NEMETALIZATE 

SE EXECUTĂ LA COMANDĂ 
DUPĂ CATALOG DE CULORI 
ÎN NUANȚA DORITĂ.

MATERII PRIME IMPORT 
ITALIA 

ifa • REZISTENȚA MAfit LA 
““ AGENTI ATMOSFERICI 

CALITATE LA STANDARDE 
EUROPENE.

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

h Deva, Zona Casei de Cultură
2. Deva, Ștr. Libertății, Bl. D1 parter, (zona gării) 
Bentru vânzări en-gross ■ reduceri substantiate 

$i transport gratuit.
Vă SURi la dispoziție zilnic între orele 8 -19 Si sâmbăta 

între 9 -13. Telefon 054-216160

S C PfROSTOP S.r.l Oradea

j

j netară, uleiuri, anvelope, accesorii auto și multe I
I
b

I
b

I
b

I
6

I
b

I

I 
I 
I 
I
I 
I

2P.

altele.
CASTROL — BOSCH — MICHELIN — I 

DUNLOP — SACHS.
Deva, bdul Decebal, bloc D, parter (colț J 

I i 
I * 
I ■ 
I * 
I fi 
I * 
I * 
I b 
I

cu strada Zamfirescu). Telefon 054/221201, 
program 9—19, sâmbătă 9—14.

SOCIETATEA COMERCIALA
„AUTOPARTYTRANS* 4 S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, DIN STR. DE
POZITELOR, NR. 17 (SITUAT IN INCINTA S.C ROM*  I CAMION DEVA)

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT 
IlA PRETURI ACCESIBILE.
S — PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE
I — FOLIE CANT ASORTATA DE 19 și 28 mm
! — BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO- *
I IZOLATA
! — CHIUVETE INOX MARCA BLACO I

— ACCESORII MOBILA (balamale zincate cu a- a 
J runcător, șuruburi: balamale. îmbinare și conRrmara, |
* mânere diferite mărimi și nuanfe) ’’
I — BORDURA PVC de 19 și 28 mm în nuonjo
* ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA
PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 730. ORA 

inclusiv SÂMBĂTĂ.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ | 

233443.
------------------------------------------ | 

b 

I 
b 

I 
b

I 
b 

I 
b 

I 
b 

I

I 
I 
I 
I

CONVORBIRI TELEFONICE AUTO
MATE (in național)

Convorbiri locale: 3 minute convorbi
re — 1 impuls.
Convorbiri interurbane : se menține| 
structura existentă privind numărul de! 
zone, impulsurile pe zone și paliere! 
orare.

In funcție de consumul total (local plus

|RePrerentanta|»J4^ :

a.

b.

.................... _ _ J 
I interurban) pe o perioadă de facturare, tariful] 

nou pentru impuls va fi: |

I
I
I
I
L

Âbonații persoane fizice :
— de la 0 la 50 imp. — gratuit |
— peste 50 impulsuri — 210 lei/imp.| 
Abonați! persoane juridice — 210 lei/imp.l 
3. CONVORBIRI TELEFONICE INTERNA- j

ȚIONALE |
S-a redus numărul zonelor dc taxare de la| 

la 4: I
ZONA I (EUROPA): Bulgaria, Iugoslavia, ? 

Ungaria, Germania, Franța, Italia, | 
t etc. — 6500 iei/min.l

Algeria, Maroc etc. — 9000 j 

“I 
-I 

INSTALĂRI POSTURI TELEFONICE j 
* a. Abonați de domiciliu |
I S-au redus tarifele de instalare cu 33,3 Ia! 
gsută pentru liniile analogice și cu 37,5 la sută] 
■ nPntm lîniiln rlîcrîfnlo «

I 
I

I 
I
I 
I

INSTALEAZĂ »
v*  Sisteme automate de supraveghere Și alarmare

.la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele

& ■Sisteme de interfonie ș. videomterfonie
Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

^Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

% ■ 7

I Ucraina, Ung 
Grecia, Anglia 

| ZONA H: 
I lei/min.

ZONA III: 
111 900 lei/min. 
! ZONA IV: 
115 000 lei/min. 

I
I

4.

Canada, SUA, Israel ctc.

Japonia, Chile, Zair etc.

«
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL ♦

JUDEȚULUI HUNEDOARA «
Cu sediul in Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2. | 
Organizează licitație publică deschisă, fără» 

4 preselecție, pentru achiziții de bunuri: calcu-1 
jlatoare PC 586, imprimante, microbuz. Docu-j 
I mentația pentru licitație precum și alte in- ț 
I formații suplimentare se pot obține de la se-ț 
Idiul ISJ sau la telefoanele 054/213315, 215755, ț 
«serviciul tehnic, începând cu data de 1 sep- j 
j tembrie. Data limită de depunere a ofertelor j 
Ieste de 10. 09. 1997, la sediul unității. ț

I

i 
I 
I 
I* 
I*
I 
I* 
I
b

Iw
I
b

I 
I
b

I
b

«K- I
I
I

w.j

S.C. ALBAPAM S.A.
Vă oferă la cele mai bune prețuri la o ca

litate deosebită următoarele produse de mo- 
rărit:

©
O

Făină
Făină
Făină
Făină
Făină

• Făină dietetică tip 1750 — 950 lei/kg

albă tip 650 — 1770 lei/kg 
albă tip 500 — 2350 lei/kg

Dâmbovița —- 1600 lei/kg 
neagră — 1097 lei/kg 
Graham — 1050 lei/kg

Prețurile nu includ TVA-ul de 9 la sută.
Relații suplimentare la Serviciul Marke- J 

ting — Desfacere tel.: 058/811646; 058/815525. |

pentru liniile digitale. 
Tarif nou: 
Analogic 
Digital 
b. Persoane juridice 
S-au redus tarifele de instalare pentru I 

linii digitale cu 13 la sută. *
Tarif nou — 1.000.000 lei|

I
a. Convorbiri locale: |

IS-au redus cu 25 la sută tarifele convor-1 
birilor de la posturile publice manuale și cu ~ I cartelă.

® Tarif nou:
I Manuale

Cu cartelă 
b. Convorbiri interurbane: nu se modifică, 
c. Convorbiri internaționale cn cartelă:

|~se menține valoarea impulsului și numărul 
impulsurilor/minut, cu excepția convorbirilor

| către țările vecine, care au fost incluse in zona 
| de tarifare Europa.

5. POSTURI PUBLICE

a.

200 000 lei
250 000 lei

i 
I 
l

/ ■x ț
CUPA BALZER —?

LA EDIȚIA

alV-a

l 
l

I
— 300 lei/min. convorbire» 
—- 300 lei/min. convorbire I

UNICAPITAL S.A
Societate de Valori Mobiliare 
(autorizație C.N.V.IVL DJ> ?OO/1 995)

'Membra a Bursei de Valon Biicureso
. Membra.a^istemuiui de tranzacționare eiectrotTCa RASDAO 
Membra /Âșocjatiți Naționale a Societăților de Valon Mobiliare
tdefufira a Soiietaffl Naționale de Compensare Decontare si Oepozitar»

INTERMEDIAZĂ 
VANZAREAJ.CUMPARAREA DE ACȚIUNI 

PE:
Piața RASDAQ 

Bursa d<*Valori  București
Plete organizate SI supravegheate pe care se tranzactioneaza in deplina legality e. 

acțiunile dobândite prin Programul de Privatizare in Masa___

BIROURI UNIGAPITAL S.A
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAt Bl R parter

~el.: 054/ 211.261
I. Bulevardul DACIA

Tel.: 054/723.139

Tel.: l
«wm^UASAPUHEOOARA
t

august 
con- 

sportii! 
Balzer.

Concursul, aflat la edi
ția a IV-a, se va des
fășura pe Lacul Cinciș 
ou Începere de la ora &

Conform regulamentului, 
concurenții vor pescui in 
două manșe, separat pen. 
tru junior: și seniori. Se 
vor acorda numeroase 
premii, constând fn arti
cole de pescuit

Sperăm ca 'Tîlliea să 
fie favorabilă și să existe 
o participare numeroasă, 
urându-le anticipat cort, 
curenților, mult succes. 
(IA.)

Duminică, 31 
xc., va avea loo 
cursul de, pescuit 
dotat cu Cupa

^R-*-*-*-**  * -*  * » •••••••
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I, ap. 2. part-r,

• Vând talon Peugeot 
305 plus piese de schimb. 
Informații tel. 231993.

(33582)

• Societatea 
de construcții 
urgent 
Relații la 
tre orele

șofer 
tel. ( 

7—15.

particulară 
amgajează 

ca teg. D. 
616795, în- 

(2278)

I

I

VÂNZĂRI 
l CUMPĂRĂRI

după ora 
(7757) 

înființat 
activitate. 

(7755)

• Vând teren intravilan
■u anexe 1000 mp. Tel. 
U1100 Deva. (2265)
• Vând SNC — scutit 

mpozit producție până în 
unuarie 1999. Tel. G60508.

(7701)
• Vând apartament trei 

■ -amere, etaj 1, central.
posibilități privatizare, 
rtrour' cabinet. Tel. 
111599

• Vând SRL 
1995, fără

Ici. 625203.
• Vând Volkswagen mi

crobuz 8 plus 1, 1992, Die- 
seb înmatriculat, Volkswa
gen GT1 - 
1988, 2 uși, 
cedes 200 
înmatriculat, 
vând talon,
I) 1980, înmatriculat tem
porar. Vând Dacia 1301 
papuc- 1996. Deva, 225325. 
092/281335,

• Făină Ungaria: 
BL 55 — 50 kg/sac, 
BL 55 1/1 — 15 kg/ 
bax„ BL 80 — 50
kg/sac. Calitate ga
rantată. Tel./Fax: 
057/281116,

de copii nr. 2
șofer

• Casa 
Deva angajează 
categ. B și D. Relații su
plimentare la sediul fir
mei. str. Scărișoara, nr. 
3,Deva. (7759)

I
I
I
I

- 16 supape, 
150 CP, Mer- 
Dicsel 1980, 
defect sau 

Mercedes 300

Vând Dacia 
199G. Deva, 

092/282370.
(776'1)

• Vând Audi 80- sport, 
cu carte de identitate, 
2200 mărci, negociabil. Tel. 
715519. (2152)

• Vând apartament 2 
camere, chioșc, 21 mp, 
preț negociabil. Tel. 712821.

(6850)

• S.C. Bctacom SRL 
Simeria angajează 
contabil — contabili
tate primară pe calcu
lator. Informații tel. 
233300. (7736)

I
I
I

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA
Organizează licitație publică in vederea 

concesionării terenurilor, situQte în intravila
nul orașului Petrila, nentru concesionarea de: 
„STAȚIE PECO“ din cadrul proiectului „SPA
ȚII COMERCIALE și STAȚIE PECO“, teren 
in suprafață de 1000 mp., situat in intersecția 
străzilor Republicii cu Grădiștei.

Durata concesionării va fi pe durata e- 
xislenței construcției.

Taxa minimă anuală este de 20 000 lei^mp.
Garanția de participare este egală cu 

devența minimă anuală pentru suprafața 
teren menționată anterior.

Taxa de participare la licitație este 
000 lei.
Documentațiile de licitație sc pot ridica 

contra cost de la Primăria orașului Petrila, 
Serviciul Urbanism.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei 
17 septembrie 1997,

| 500

re
ci «■

de

(7722)
• Vând apartament ui- 

rai entral, 4 camere. Tel. 
:30595,. după ora 18. 
■ 1'1966, între orele 12—16.

(7735)
• I and apartament 2 

ranve, etaj III, fără 
balcon, tel. 231910.

(186585) 
cu brutâ- 
Ilia. Tel. 

(7979) 
Kadctt 

preț 800 
an fabri- 

i, nr. 121.
(7743)

• Vând urgent casă Si- 
mecia, str. Spicului, nr. 
42. Informații str. Câm
pului, bl. 1, sc. B. ap. 22.

(7764)
• Vând casă, curte, gră

dină in Sântandrei. Tel. 
<73191. (2282)

• Vând apartament două 
camere Kogălniceanu, a-

- eoperiș, preț 46 000 000 
lei. negociabil. Tel. 232328.

(2277)
• Vând urgent SRL. Tel.

ÎU118. (7755)

• Vând 
Boz, tel. 
ora 21.

teren intravilan 
611919, după

(7753)

• Vaud Skoda S 100, 
stare foarte 
611679.

bună, tel. 
(186588)

• Angajăm 
țiscr calificat, 
tel. 217113, de

urgent pa- 
Informații 

la 8,30.
(186582)

I
I

• Vând 
tăios talon 
automată 
lapuri, 
221667.

la preț 
. VW, 

VIV, două dir 
piest. tlV. Tel. 

(7751)

avan- 
cutie

• Plătesc absolut, ime
diat, apartament, condiția 
— preț rezonabil. Tel. 
217885. (7982)

• Vând casă 
ri_. si grădină, 
6253'11), 224013.

• Vând Opel 
neînmatrieulat, 
OM, negociabil, 
calic 1983. Uroi,

• Vând 
lan Sântuhalm, 
Tel. 223637.

teren intravi. 
7 447 mp.

(7752)
SCHIMBURI 

DE LOCUINȚE
do• Vând pui 

Bernard, din părinți 
pioni. Tel. 511772.

Saint 
cam- 

(7748)

ÎII1I8
• Vămi 

«W (bun 
vă. Micro

garsonieră 36 
privatizare) De- 
15, bl. 105, sc.

STAREA 
' mediului
‘ Privind calitatea facto- 

',rilot' da mediu în județul 
i peri- 

vă
t«u ncdoari pentru 
''nada 18—24 august, 
intormăm:

— Poluanții gazoși 
xid de azot, dioxid 
Mill- amor.iao și 

-«u pulberile în 
au avut pentru 
perioadă valori 
maxime care s-au încadrat 
In valorile limită admise. 
Valurile maxime au 
înregistrate în

-iiedpara la data de 
.-august peatru dioxidul 

□ .de azot și pulberi în sus
pensie- și în ziua dc 20 

„'august pentru dioxidul 
- de sulf.

- Pulberile sedimpnta- 
au înregistrat depă

și1:.:., limitei admise de 
tS7 gr/mp/lună la Teliuc 

-Știe 6j0 ori și în zona Chiș- 
Mtijii de 3,7 ori.

• ; - Valorile
-ih’.bi beta globale și 

dozei gama absorbite

. tie ale fondului 
la toți factorii 
dui analizați.
; Materiile în suspen
se pe Râul Jiu provenite 
«n principal de la unită- 

iț le de extracție și pre. 
<ilcrare a cărbunelui âu 
k

(dio
de 

fenoli) 
suspensie 

această 
medii șl

fost 
zona Hu- 

22

radioactivi- 
ale 

____ au 
în limitele de varia- 

nat,ural 
de me-

----------- —

• Vând 
ment două 
lat, Gojdu, 
3. Informații tel.

urgent aparta- 
camerc mobi- 
bl. K 3, etaj 

212165. 
(7730)

• Vând casă, gaz, piv
niță, curte, grădină, plus 
loc pentru două garaje 
în orașul Hunedoara, str. 
A. Vlaicu. nr. 19 (centrul 
vechi). (7711/

• Vând convenabil două 
buc. autotractor Raba 
cu șa 17 t, TVA recupe
rabil. Tel. 092/281904.

(2279)

avut pentru această peri
oadă o valoare medie de 
i 012,0 mg/1 și o valoare 
maxumă de 39G4>0 mg/1 
înregistrate la data de 23 
august. Față dc perioada 
anterioară se constată o 
creștere cu 296,0 mg/1 
centru valoarea medie si 
cu 25091 mg/1 pentru 
valoarea maxinjă.

Analizând valorile me
dii centru indicatorii de 
calitate a aerului la fi
nele semestrului I 1997, 
în comparație cu valorile 
medii pe semestrul II 
1906 rezultă următoarele- 
pentru poluanții gazoși în 
cacțrul limitelor 
se evidențiază o

admise 
creștere 

a dioxidului de azot în 
zonele Deva și Călan și 
o scădere pentru zonele 
Hunedoara. Valea Jiului 
și Ghișcădaga. Dioxidul 
de sulf a crescut în zo
nele Mintia 
lan și 
scăzut 
doară 
berile 
crescut în zona Mintia — 
Deva și au șcăzut în zo
nele Hunedoara, Qălan, 
Valea Jiului și Ghișcăda
ga. Pulberile sedimenta- 
bilc ay crescut ca valoare 
în zonele Valea Jiului și 
Brad și au scăzut în zo - 
nele Mintia — Deva, Hu- 
nujdoara- Gălan, Orăștie, 
Baru Mare și Chișcădaga.

Deva, Gă- 
Valea Jiului si a 
în zonel0 Hune- 

și Cblșcădaga. Put
in suspensie au

AGENȚIA 1)E PROTECȚII 
A MEDIULUI DEVA

T

• ■
w ANUL IX • NR. 1962

• Schimb (vând) apar, 
lament cu casă la țară. 
Informații Hunedoara, bdul 
Șt. Delavrancea, bl. J 4, 
ap. 17. (6848)

(( DIVERSE J
Societatea Comercială 

SRL 
ada-

•
Primo ra Comipex 
anunță practicarea 
osului comercial între zero 
— 200 Ia sută, din 1. 10. 
1997. (6849)

• Cu autorizația 13595/ 
1997, doamna Furca Ro. 
dica, din Deva, str. Gri- 
gorescu, nr. 27, practică 
activitatea de comerț cu 
produse alimentare.

(7749)

• Doamna Stana Cla
udia din Țebea practică 
activitatea de comerț cu 
produse alimentare în ba
za autorizației 13651/1997.

(7747)

• Pierdut abonament 
Pe numelc Cucu Marioara. 
îl declar nul. (6817)

• Caut spațiu 
închiriat pentru 
vîtate comercială 
70 mp. Sunați la tel. 
018623032, 'între orele 
7—9. (OP)

de 
actl. 
50—

• Cedez contract în
chiriere spațiu comercial, 
zona Sala Sporturilor De. 
va, tel. 216013. (7763)

Oferte de 
servicii

• Firmă de comerț, cu 
medicamente, angajăm a. 
gent comercial. Condiții: 
posesor auto, vârsta ma
ximă 35 ani, de preferință 
studii superioare, trimiteți 
G.V și fotografie la fax 
'0G9/216034, (7689)

orașului Petrila, până la 
ora 15,00.

Licitația va avea loc 
tembrie 1997, la sediul 
cu ora 10,00.

• Un ultim omagiu 
din partea EM Cer 
tcj pentru

MIRON NELEGA
(2280)

(, CONVOCĂRI. I

lei

• Sâmbătă. 30

în ziua de 18 sep- 
Primăriei, începând

• Organizația Ju. 
dețeană PNȚCD Hu
nedoara anunță Adu
narea generală pentru 
data de 28 septembrie 
1997, ora 10, Ia Casa 
de Cultură Deva — 
sala marc. (7768)

• Ccl0 mai 
funde sentimente de 
tristețe pentru un om 
de o deosebită 
loare, cel

MIRON
Adio și 

pace!
Cu adâncă durere 

Florin I’oienar.
(2281

va- 
care a fost 
NELEGA 
dormi

• Soția Aurelia, 
greu încercată, anunță 
cu profundă durere 
încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care 
a fost un soț minu
nat și un om deose
bit, 

ing. ANDREIU 
BALUȚA 

în vârstă do 64 ani.
Corpul neînsuflețit 

este depus ța Casa 
părintească din Alba 
Iulia, str. A. Vlaicu. 
nr. 27. Funcraliilo au 
loc în 31. 08. 1997,
ora 13,00. Dumnezeu 
să-I odihncască-n pace!

• Colegii de 
Grupul de Pompieri 
„lancu de Hunedoara**  
al Județului Hune
doara sunt alături de 
familia Băluță» 
încercată 
dorea 
fost 
coleg, 
bit și 
dovărat,

greu 
pier- 

a 
foarte bun 
om dcose 
patriot

prin 
celui care 
un 
un 
Ull 
t, 

ing. ANDREIU 
BALUȚA

Fie-t țărâna ușoară. 
Nu te vom 

niciodată!

S.C. METALOTEX S.A. DEVA 
Convoacă Adunarea Generală Extraojv' 

nară a Acționarilor
în data de 17. 09. 1997 ora 14,00 la sediul 
societății pentru toți acționarii înscriși in Re
gistrul Acționarilor la data de 1. 04. 1997. 
Informații suplimentare la sediul societății din 
Deva, bdul 22 Decembrie, bloc 4, parter, tel.: 
054/626009, 211854.
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INSPECTORATUL ȘCOLAR AL 

JUDEȚULUI HUNEDOARA 
Cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2. 
Solicită oferte de preț pentru acliiziționa- 
de mobilier școlar: table școlare, catedre 
Ofertele se depun în plic sigilat, până la 

data de 5 septembrie 1997, ora 16. Informații 
suplimentare la sediul ISJ sau la telefoanele: 
213315, 215755.
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Societate comercială 
cu capital privat 

VINDE
EN GROS ȘI EN DETAIL

O pate de ficat in diferite sortimente,' 
carne de porc cu fasole boabe in cutii metalice

• bere „SILVA” 1/2 1 — 2G14 lei
• bere „REGUN” 1/2 1 — 2331 lei
• bere „SILVA” 0,33 1 — 2272 Iei
• bere „SILVA” (neagră) 1/2 1 — 2950 lei
• apă minerală BIBORTENT 1,5 1 — 2601

• rom 32 grade 1/2 1 — 2664 lei
Relații la depozitul — magazin, situat în 

incinta S.C. Polidava S.A. Deva, str. 22 De
cembrie, nr. 257.

Telefon: 225904, orele 10—15.
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IN CHIOȘCURILE |

DE DIFUZARE A ZI A- |

RULUI „CUVÂNTUL|

LIBER” AU INTRAT |
<t .1 1 *

IPRODUSE NOI:
• pungi PVC — 300 lei bucata
• țigări de Tg. Jiu:

Carpați — 2100 lei 
Dacia — 3100 Iei
Amiral — 3100 lei 
Snagov — 3500 lei

• brichete
• chibrituri
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Duminică. 31 august 1997


