
SALA DE 
LECTURĂ

■ — Ai luat examenul?

— Păi, uite cum a fost. Am...
— Am înțeles. Nici eu nu I-am luat!

Gluma zileiÎN ZIARUL DE AZI: • „C-așa-i româ
nul..."; • Câteva neadevăruri; • Omenia... lu
cru rar; * Foaie pentru minte și inimă; * Ca
leidoscop; • Din țară, din lume; * Starea me
diului; • Publicitate.

In EDIȚIA DE MARȚI: • Viața noastră 
cea de toate zilele; • Din respect pentru limba 
națională de stat; • Circulația in sezonul de*  
toamnă; • Spiritul gospodăresc; • Club T; • 
Horoscop.

CUVÂNTUL
IBER

și Industrie

GIIEORGHE GRUNing.

.Județului Hunedoara

cititorii 
pentru 

preocu- 
următoarc.
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Agendă de toamnă bogată 
a Camerei de Comerț

— în șirul acțiunilor pe 
care le-ați organizat in a- 
ccst an vă rog, dlc direc
tor general, să faceți cu
noscute, pentru 
ziarului nostru și 
toți cei interesați, 
pările imediat

•— în dorința de a răs
punde cu promptitudine u- 
nor nevoi reale, în spe
cial ale salariaților d.spo-

subliniat că aceste cursuri 
sunt dc scurtă durată (3— 
5 zile), ele fiind gratuite, 
peritru cei cărora li se a- 
dreseazu, oferind astfel o 
alternativă în vederea o- 
cupării forței de muncă. 
Evident că se ține seama 
de nivelul de înțelegere 
al oamenilor ce doresc să 
se lanseze în afaceri, ur
mărind să lămurim pro-

Interviu cu dl.
director general al Camerei de Comerț și 

Industrie a

nibilizați. in baza ordonan
țelor de urgentă nr. 9 și 
22, cu deosebire ale mine
rilor diri Valea Jiului (care 
rămân în această zonă con
siderată specială, datorita 
caracteristicilor sale ba
zate pe monoproducțic), a- 
vem în vedere organizarea, 
în timpul 
cu aportul 
la CCI, a 
inițiere în 
de cursuri 
le organizăm, împreună cu 
DGMl’S a județului IIu- 
nedQara, cu conducerile 
RĂII Petroșani, HAC De
va și la solicitarea orică
ror altor beneficiari. De

VREMEA
Vremea 

în cursul 
rându-se 
accentuat 
Vântul va sufla moderat

bieme legate de întocmi
rea planului de afaceri, 
de echilibrul financiar al 
firmelor, cunoașterea ce
rințelor pieței și a altor 
aspecte ce țin de reușita 
a ceea ce întreprind cei 
ce se lansează în afaceri.

sc
cpl mai scurt, 
specialiștilor de 
unor cursuri dc 
afaceri. Astfel 
intenționăm șă

. — Ce alte acțiuni 
găsesc în atenție?

— întrucât s-au produs 
o serie do schimbări le
gate de domeniul vamal 
(vama trecând în subor-

A consemnat 
NICOLAE TlllCOB

Macaralele gigantice, tip Turn — foarte rar sc 
mai pot vedea în lucru. Și totuși, o asemenea ma
cara lucrează la Deva pe bdul Dccebal unde se con
turează noul palat administrativ al județului.

Foto: ANTON SOCACI

• «

va fi instabilă 
nopții amelio- 

și răcinilu-sc 
în cursul zilei.

(Continuare în pag. a 2-a)
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din sectorul nord-vestic.
Temperaturile minime 

vor oscila intro 8—12 
grade O, iar cele maxime 
între 14—19 grade O. 
(Ileana Govoreanu)

Cu președintele PNL 
despre mișcarea liberală

Aflat pentru scurt timp 
într-o vizită neoficială în 
județul Hunedoara dl 
Mircea Ionescu Quintus, 
p-eședintele Partidului 
Național Liberal, vicepre
ședinte al Senatului Ro
mâniei și fost ministru al 
justiției în guvernul Sto- 
lojan, a avut amabilita
tea să ne acorde în exclu
sivitate un interviu pe te
ma atât de controversată 
și mediatizată a mișcării 
liberale din România.

— Așadar, cuin 
rizați, stimate die 
dinte, mișcarea 
din România 
oră ?

— Mișcarea 
România este,
toate, o stare de spirit. Ea 
a cuprins și cuprinde o 
mare parte din cetățenii 
acestei țări, care fac po
litică, dar care niciodată 
nu va putea să fie cuprin
să în interiorul unui 
tid.

— Să înțelegem că 
ficarca liberală nu 
posibilă ?

— Dacă plecăm de la 
ldeea pe care am expus-o 
mai sus, aș putea spune 
că unificarea mișcării li
berale în România în acest 
moment este realizată a- 
proape în întregime. Mi 
se va spune că nu-i ade
vărat deoarece există 
Partid Liberal rezultat 
fuziunea PNLCD — 
'93, un Partid Național
beral-Câmpeanu, un pârtiei 
Democrat Liberal — pe 
la Cluj, un Partid Creștin 
Liberal, Uniunea Libera
lă Brătianu, e și PAC-ul 
pe-aproape... Eu nu vreau 
să subestimez nici un 
partid, dar toate aceste 
formațiuni, după ultimele 
sor daje efectuate, consti
tuie o minoritate în ceea 
ce cred eu că reprezintă 
mișcarea liberală din Ro
mânia.

— O minoritate numi 
rică ?

— Nu doar numeiică, dar...

la

caracto- 
prețe- 

libcrală 
această -

liberală din 
înainte de

par-

uni- 
este

un 
din 
PT1 
Li-

chiar o minoritate, 
fie iertat, valorică, 
ceea ce știm noi și 
estimările pe care 
le-am făcut noi, 
Național Liberal 
de la această dată cel pu
țin 90 la sută din forțele 
liberale care 
în România, 
mațiune are 
procentaj se 
fără teama de a greși, că 
unificarea s-a petrecut în 
acest partid — Partidul 
Național Liberal.

— Dar știți bine câ 
noua formațiune politică 
a dlui Niculac Cer veni — 
Partidul Liberal — nu u- 
grecază această idee, iar 
sus-numitul lider vehicu
lează insistent ide»a uni
ficării m'scării liberale.

— Dincolo de fuziunea 
cu PNL, din februarie 
1993, dincolo de aderarea 
la PNL, la Conferința de 
unificare liberală 
ra lui 1995, când 
la noi nu numai 
lități de frunte, 
ganizatii întregi din 
’93 din PNL-CD, din PNL- 
Campeanu (momente im
portante din soarta parti
dului nostru), în luna no
iembrie 1996 au aderat 
la PNL alte personalități 
șl grupuri importante de 
cetățeni, aparținând sau 
nu unor formațiuni libe
rale, și întărind forța 
partidului nostru.

— înseamnă că PNL are 
un număr mare de mem
bri.

■— Nu este important 
numărul de membri, ci 
este importantă valoarea 
lor profesională, morală, 
politică, socială. Asta mă 
face să declar cu linișto 
și cu siguranță că nu fac 
o greșeală că pentru Par
tidul Național Liberal. în

să-mi 
Din 
din 
nu

Partidul 
cuprin-

acționează 
Când o for- 
un asemenea 
poate spune,

din ,va- 
au venit 
persona- 
dar or- 

ț-B

interviu realizat de 
DUMITRU GIIEONF.A

(Continuare în pag. a 3-a)
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CURSUL VALUTAR 1

I
I

19 SEPTEMBRIE 1997
1 dolar SUA 7533 lei 1
t marcă germană 4233 lei 1

100 yeni japonezi G178 Ici 1
1 liră sterlină 12115 lei I
I franc elvețian 5143 Iei
I franc francez 1261 Iei

100 lire italienc 434 lei
Cursurile Incluse în această listă au Ia bază

Școtațij ale societăților bancare autorizate să efec- 
[tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă 
,nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
Itranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

I 
I

Inspectoratul Județean 
pentru Cultură, Centrul 
Județean Hunedoara al 
Creației Populare, cămi
nele culturale Buceș și 
Vața de Jos organizează 
sâmbătă și duminică 
„Sărbătoarea poeților ță
rani „Din toată inima“, 
ediția a XXI-a. Participă 
poeți din județele: Arad, 
Argeș, Bihor, Bistrița — 

Năsăud, Botoșani, Caraș — 
Severin, Dâmbovița, Ga
lați, Gorj, Mureș, Neamț, 
Prahova, Sibiu, Suceava, 
Vâlcea, precum șl mem
brii Cenaclului „Miorița" 
al poeților țărani, din

județul nostru. Sâmbătă, 
Ia Mihăileni'(Buceș) — 
vor avea loc lansarea vo
lumului „Gura lumii" de . 
loan Buștea (Ilia),' reci
talul de poezie al parti- 
cipanților la festival șl 
un spectacol folcloric sus
ținut de formații artistice, 
de pe raza comunei Bu
ceș. Duminică, la Vața 
de Jos se desfășoară lan
sarea volumului „Cărările 
cântului" de Augustin Bi
rina (Chitid), șezătoarea 
literară cu participarea 
extraordinară a solistelor 
Mariana Anghel șl Ma
riana Deac, a virtuozului 
taragotist Dorel Sparios. 
Prezintă prof. Marcel 
Lapteș. (M.B.)

Sâmbătă după — amia
ză, începând, de la ora 
16,00, se desfășoară par
tida de handbal feminin 
dintre Remin Deva — 
Olțchim II Râmnicu Vâl
cea din cadrul etapei a 
2-a a Campionatului Di
viziei A seria Vest. (S.0.)

FARMACII DE 
SERVICIU

In municipiul Deva, 
în intervalul 20—21 sep
tembrie, va funcționa 
farmacia „Nirvana", Si
tuată în strada D. Zam- 
firescu, nr. 1.

In aceleași zile ,1a Hu
nedoara va fi de gardă 
farmacia „Remedica“, bu
levardul „Dacia", cartie
rul Micro V, tel. 720659. 
(E.S.)

Iancu <le Hunedoara 
un erou al creștinătății. 

Foto: PAVEL LAZ A
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1cotidian independent L CUVÂNTUL LIBER

Agendâ de toamnâ boqatâ 
a Camerei de Comerț 

și Industrie
(Urmare din pag. I)

i cu 
adică 

im- 
mai 
loc 

Va- 
și apoi cu 
Jiului. Spe- 
întâlniri să 
și de utili-

dinea Ministerului Finan
țelor), intrând în vigoare 
de curând și noul Cod 
vamal ca și acordul 
CEFTA, ne-am programat 
ca în ziua de 26 septem
brie a.c. să avem o întâl
nire pe această temă 
factorii interesați — ; 
cei cu activitate de 
port — export, —, 
întâi aceasta având 
cu cei situați în zona 
lea Mureșului 
cei din Valea 
răm ca aceste 
fie de interes 
tate practică.

în context aș mai a- 
minți că în decada a treia 
a lunii octombrie a.c., va 
avea loc tradiționalul Top 
al firmelor din județul 
nostru pe.itru rezultate e 
din anul 1996. De aseme
nea, o semnificație aparte 
prezintă și organizarea, la 
sfârșitul lunii octombrie, 
a manifestărilor prilejuite 
de expoziția — târg Mar- 
modev.

Pentru agenții economici 
prezintă interes și vizita
rea — organizată prin CCI 
— a unor târguri interna

ționale, intre care amin
tesc pe cele din Franța, 
Grecia, Egipt și Ungaria, 
care au un caracter di
vers și contribuie la lăr
girea cooperării firmelor 
românești cu cele din 
străinătate, in diferite do
menii de activitate.

— Maj doriți să transmi
teți și alte informații?

— Având acest prilej, 
aș menționa activitatea 
deosebită desfășurată la 
Oficiul Registrului Comer
țului pentru efectuarea ți
nui volum Însemnat de 
operațiuni privind înre
gistrare:- de mențiuni șl 
în special cesiuni de capi
tal legate de disponibili
zările de personal din 
unele firme. în același 
timp, rugăm să existe 
înțelegere și ne cerem 
scuze pentru situația di
ficilă în care ne desfășu
răm în prezent activitatea, 
datorată îndeosebi lipsei 
de spațiu și confort. Nă
dăjduim ca, până la sfâr
șitul acestui an, să reușim 
să ne mutăm în noul se
diu, unde activitățile spe
cifice cu agenții economici 
se vor bucura de cu totul 
alte condiții.

i
I

jC-așa-1 ronîânul când 
: se veselește**:  Înseamnă 
că o duce din ce în ce 
mai prost, deci face haz 
de necaz. însă tot râzând, 
veselia lui poate fi inter
pretată drept semn de a- 
lienare, iar individul tra
tat în consecință. în pre
zent trăim din nou „în 
miezul unui ev aprins**  
și avem datoria să ne cu
prindem de patos revolu
ționar, să facem vocalize 
în vederea „hei — rup — 
urilor" viitoare pentru a 
mai înainta un pas — doi 
spre nefericirea deplină. 
Este o experiență intere
santă pe care o trăim cu 
destulă curiozitate, având 
în vedere că, la termina
rea experimentului, se va 
putea constata pe viu, și 
nu prin sondaje, că mulți 
am fost puțini am rămas 
sub floarea atotcuprinză
toarei corupții. Pentru că 
așa-i românul: dacă nu-1 
omoară nimeni, se sinu
cide lăsând moștenire bi
letele cu texte anodine, fără 
vreo pretenție de la cei 
datorită cărora a săvârșit 
inumana fapti Vitrinele 
încărcate cu de toate și 
pustietatea de prin buzu
narele tot mai cârpite sunt 
două componente care con
verg spre un întreg fărâ
mițat de vicisitudinile u-

C-așa-i românul"...
acum nu-știu-câte sute de 
ani, că austeritatea 
este decât" un cuvânt 
fenslv cu semnificații dul- 
ciu — parfumată și gar-

nej existențe bătând tot 
mai mult în gri. Consis
tențele și salivantele pro
misiuni proliferate prin 
toată mass-media de inși 

GRĂDINA LUI DUMNEZEU
apatici, buhăiți și cu pri
viri de boulenj în peri
oada junioratului, s-au 
transformat in adevărate 
jafuri. „C-așa-i românul* 1: 
se amăgește și azi, ca șl

LaboratOrul de analiză a produselor agroalimen tare, de lângă p'ață, e ți 
mai gol... Foto: ANTON SOCACI

nu 
ino-

nisită cu un bine mai greu 
sesizabil, dar bine! A- 
ceastă inducere în eroare 
este un motiv în plus de 
bună dispoziție și de ve
selie, românul mirându-se 

în hohotele-1 de râs cum 
de poate fi Dracu atât de 
negru sau, în orice caz, 
cu mult mai negru decât 
și-l imaginase în clipele 
sale de restriște. Adică 
acel sentiment ciudat când 
românul simte nevoia să-și 
ia lumea în cap procedând 
la maratonul numit beje
nie, unul dintre cele mai 
tradiționale sporturi ro
mânești impuse de Fede
rația Demnitarilor Ro
mâni...

DUMITRU IIURUBA

SAMBATĂ, 20 SEPTEMBRIE

( TVR I )
7,00 Bună dimineața de la... Iașii; 8,30 

Alfa șl Omega; 9,05 Salty (s); 9,55 Șapte 
note fermecate; 11,00 Țiganca (f. Fr. *85);
12.30 Mork șl Mindy (s); 13,00 America 
sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14,15 Ma
pamond; 14,45 Mag. sportiv; 17,00 Uni
versul straniu al lui Arthur C. Clarke 
(s); 17,30 Alo, tu alegi!; 18,30 Hollyoaks 
(s); 19,00 Teleenciclopedia; 20,00 Jurnal; 
20,35 Săptămâna sportivă; 21.00 Savannah 
(s); 22,00 Cum vă place... (div.); 23,00 Box 
profesionist: Mihai Leu — Michael Car
ruth, meci pentru titlul mondial; 24,00 
Piața Spaniei (s); 1,00 Arena AS.

( TVR2 )
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Ajută-te singuri; 10,00 Mondo-blitz; 
11,00 TVR Cluj-N.; 13,00 Arte vizuale;
13.30 Misterele Sankt Petcrsburgului (s);
14.30 Ce bine e acasă! (s); 15,30 D.a; 15,50
La izvorul dorului; 16.00 Secretele nisi
pului (s); 17,00 Șeicui (s); 18,06 Serata 
muzicală TV; 19,00 Cazuri și necazuri în 
dragoste (div.); 20,00 America ostatică 
(mini-serie Fr. 1990, prima p.); 21,30
Mozaic sportiv; 21,45 America ostatică 
(p. II); 23,15 Studioul șlagărelor; 23,35 De 
la Petronius !a._ Fellini; 24,00 TVM Me
sager; 0,30 Jazz Alive.

( ANTENA I )
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nașh Bridges

(r) ; 8,00 Tele-Dimineata; 10,50 Dragă pro
fesore (s); 12,30 Nici o clipă de plictiseală!
(s) ; 13,00 Viată sălbatică (do); 13,30 Ora
șele lumii (do); 14,00 Știri; 14,20 Model 
Academy (s); 14,45 Detectivi in misiune 
(s); 16,30 Club Hawaii (s); 17,10 Intre 
prieteni; 18,00 Spitalul universitar (s); 
19,00 Observator; 19,45 Rețetă pentru Cri

mă (thriller SUA 1990); 21,30 A treia pla
netă de la Soare (s); 22,00 Beavis șl Butt- 
Head (s); 22,30 Dragoste cu năbădăi (s); 
23,00 Hollywood Top Ten (s); 0,00 Știri; 
0,10 Aphrodisia (s); 0,35 Eclipsă totală 
(f. Anglia 1995); 2,20 Muzică.

t —. PRO - TV )
7,00 D.a; 8,30 Superboy (s); 9,00 Noile 

aventuri ale lui Flipper (s); 10,00 Mărtu
risirea (f/r); 12,00 Pro și contra; 12,55 
Știri; 13,00 Generația Pro: O căsnicie per
fectă (s); High Society (s. ep. 1); Sport și 
muzică; IlerCule (s); Xena, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Adevărul gol-goluț (s);
18.45 Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,15 Superman (f. SUA 1978); 22,40 Știri;
22.45 Millenium (s, ep. 1); 23,45 Știri; 0,00 
Viață de polițist (s, ep. 1); 0,45 Piaza rea 
(f. SUA 1982); 2,25 Muzică.

( DEVASAT f 1
8,00 — 13,30 Reluări; 14,00 Videotext; 

17,00 Crescătorii de pisici (doc.); 17,40 De
sene animate; 18,05 Deșertul vorbește 
(doc.): 19,15 La nord de paralela 60; 20,00 
Vecinul (fj; 21,30 Lumea animalelor săl
batice; 22,30 Brigada de șoc; 23,00 Copiii 
ff); 0,30 Film erotic; 1,30 Videotext.

( PRO - TV - DEVA )
6,30 —* 7,45 Ghici cine bate la ușă!?" 

(r); 7,45 — 7,50 Știri locale (r); 7,50 —
8,30 Desene animate — 22,00 — 22,15 Știri 
locale și invitatul săptămânii.

( ANTENA I - TV-DEVA)
8,00 — 8,15 Știri locale (r); 10,20 — 

10,40 Interviul săptămânii (r); 10,40 — 
10,50 7 zile fără comentarii (r); 17,00 — 
17,10 Retrospectiva săptămânii; 23,00 —
24,00 Rondul de noapte.

DUMINICA, 21 SEPTEMBRIE

( TVR I ]
7,00 Bună dimineața de la Cluj-Napoca!;

8,30 Lumină din lumină; 9,05 De la A- 
penini la Anzl (*■ ’• 9.35 D.a; 10,00 Domino: 
11,10 Viața satului; 12,30 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea, Samantha? (s); 13 00 
Serial de călătorii (do); 14,15 Atlas; 14,45 
Video-Magazin; 17,00 Star Trek (s); 18,30 
7 zile în România; 19,00 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,35 Duminică sportivă; 
21,00 Căpitanul Ron (f. SUA 1992): 22,40 
Microrecital — Gabriel Cotabiță; 23,05 
Came) Planet; 0,10 Festivalul și concursul 
național al interpretilor cântecului popu
lar românesc „Maria Tănase".

( TVB2 )
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;

9,30 Ferestre deschise...; 10,00 Leonard 
Bernstein (s); 11,00 TVR Iași; 13,00 Me
moria exilului românesc; 13.30 Emilie (s. 
Canada 1990, ep. 1); 14,30 Ce bine e aca
să! (s); 15,30 D.a; 16,00 Secretele nisipu
lui (s); 17,00 Șeicui (s); 18,00 Serata mu
zicală TV; 19,00 Sensul tranziției; 20,00 
Rendez-vous la Majestic; 21,00 Repriza 
a treia. Fotbal: FC Național — Dinamo; 
0,30 TVM Mesager.

(___ ANTENA 1 )
7,00 Știri; 7,40 Dragă profesore (r); 9,10 

D.a; 10,00 Animai Show (s); 10,30 Un câi
ne cu imaginație (s); 11,10 Controverse 
istorice (do); 11,40 Spirit și credință; 12,10 
Vedeta în papuci; I2J5O Divertisment: 14,00 
Știri; 14,10 Alertă pe plajă (s); 15,20 Hol
lywood Top Ten (r); 16,30 Club Hawaii 
(s); 17,00 Millenium; 17,45 Dragoste cu 
năbădăi (s); 19,00 Observator; 19,45 Joc 
sălbatic (f. Marea Britanie 1996); 21,30 

Burlacul (s); 22,00 Giulia (s); 23,00 Sire 
nele (s); 0,00 Știri; 0,10 Sălbăticie (f. SUA)

[ PRO - TV )
7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s); 9,3ii 

Super Abracadabra: 11,00 Sheena, regina 
junglei (f. SUA 1984); 12,55 Știri; 13,00 
O căsnicie perfectă (s); 13,30 High Society 
(S); 14,00 Banditul (s, ultimul ep.); 15,0<' 
Automobilism: Formula 1 — MP al Aus 
triei; 16,45 Lumea filmului: l'.OO F/X (s 
ep. 1); 17,45 Norocosul (s); 18 30 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri: 20,15 1’92 — Cuce 
rirea Paradisului (dramă frrnco-hispano 
engleză 1992); 22,00 Știri: 22 «5 Suddenly 
Susan (s, ep. 1); 22,45 Știri: 23,15 Proce
sul etapei.

( DEVASAT + )
8,00 — 13,30 Reluări; 14,0j Videotext. 

17,00 Desene animate; 18.45 Deșertul 
vorbește (doc.); 19,15 La nord de para
lela 60; 20.00 Nepolitcțea ' ; 21.30 Lumea 
animalelor sălbatice (doc.); 22.30 Brigada 
de șoc; 23,00 Race agai -♦ the harvest (s); 
0,30 Film erotic; 1.30 VideotexL

( PRO - TV - DEVA )
7f00 _  7,45 Desene animale; 7,45 —

8,00 Știri plus invitatul sărf "lânii (r); 
8,00 — 9,00 „Vorbiți aici" (r); „No com 
ment" (r); „O poveste adevărată" (r); 
„Oameni de milioane" (r); 22,00 — 22.15 
Știri locale.

( ANTENA 1 - TV-DEVA)
10,00 — 10,10 Retrospect, . .fjmânii 

(r); 10,10 — 10,30 Muzică populară; 14,10 — 
16,20 Meci de fotbal.

w T
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(Urmare din pag. 1)

momentul de față, unifi
carea mișcării liberale nu 
mai trebuie să reprezin
te o preocupare. însă a- 
tâta timp cât sunt înscri
se legal o serie de forma
țiuni de nuanță mai mult 
sau mai puțin liberală, 
oamenii au dreptate să 
se întrebe de ce nu se u- 
nesc odată toți liberalii 
ăștia.

— Chiar așa, -die Mircea 
Ioneseu Cfuintus, de ce ?

— Păi ce unificare li
berală mai importantă să 
realizăm decât cele 
împreunări la care 
referit și faotul că, 
la acest moment, în
județe din țară mișcarea 
liberală este reprezenta
tă numai de Partidul Na
țional Liberal. Prin ur
mare. problema unifică
rii mișcării liberal? o so
cotim ca ee o datorie pe 
care ne-am făcut-o 
cât s-a ou»ut.

— Considerați, 
noul Partid Liberal 
nesomnificativ în 
mișcării liberale 
nești ?

— Este adevărat

două 
m-am 

iată, 
nouă

atât

așadar, 
ca 

arealul 
româ-

că de 
curând a fost recunoscut 
și înscris legat la Tribunal 
noul Partid Liberal, re
zultat d:n fuziunea PNL- 
CD — PI, '93. Este o for
mațiune despre care am 
pi ea porta discuții. Din 
nefericire, însă, la ultima 
■AWA

■WM:®: cot i a i a n| i nd e p e n d e n

ședință a Comitetului E- 
xecutiv al CDR, al cărei 
membru serios suntem, 
s-a considerat că acest 
Partid Liberal, care de 
fapt este un nou partid, 
reprezintă o nouă forma
țiune politică, trebuie să 
ceară primirea In CDR 
în noua calitate pe care 
o are, urmând ca cererea 
să fie discutată și să

rași rigori și riscuri pe ca" 
re le suportă în momen» 
tul de față PL al 
Niculae Cerveni.

— Și dacă PL ar 
o cerere de aderare 
CDR, care ar fi poziția 
conducerii PNL, a dv ?

— Hotărârea aceasta Im
portantă va trebui să fie 
luată de Biroul Perma
nent Central ăl PNL și

lui

face 
la

despre mișcarea liberală
adopte măsura corespun
zătoare. Din păcate, o ase
menea cerere nu s-a îna
intat la CDR. Ca urmare, 
acest Partid Liberal nu 
face parte din Convenția 
Democrată Română. Este, 
oricum, un grav impedi
ment în tendința pe care 
și dânșii o au și noi o a- 
vem de a ne unifica. Noi, 
Partidul Național Libe
ral, semnatar al protoco
lului CDR, nu concepem 
această unificare decât 
în cadrul CDR. Dacă am 
face-o în afara Conven
ției, am fi supuși acelo-

con-

nu de președintele parti
dului. în orice caz noi nu 
ne vom opune.

— In perspectiva 
solidării unor forje poli
tice românești, ce roi con
siderați că vi juca Parti
dul National Liberal ?

— Noi credem că sin
gura doctrină care-și are 
rădăcini adânci în men
talitatea, in tradiția, in is
toria țării este Pârtie ul 
Național Liberal. Fără a 
neglija importanța Par
tidului Național Țărănesc 
— în trecut și PNȚCD — 
astăzi. Multe formațiuni

politice au apărut după 
decembrie 1989. Dar mi se 
pare deosebit de impor 
tant un fapt pe care nici 
o țară din fostul lagăr so
cialist nu l-a trăit. Sin
gurele partide politice cu 
tradiție din acest 
metru geografic care 
supraviețuit celor 45 
ani de dictatură comunis
tă sunt cele două partide 
din România: P N b șl 
PNȚCD. Toate celelalte 
din țările înconjurătoare 
au dispărut. Aceste 
partide trăiesc nu 
prin trecutul lor, 
prin recunoașterea 
rii și rolului pe care 
avut și le au în societa
te. De aceea, cred că vii
torul Partidului Național 
Liberal este asigurat, este 
aproape, avem din ce în 
ce mai mare susținere _și 
adeziune la electorat. — 
aceea, 
răspunderi ale unor 
târâri 
dar 
unui 
nici 
Este 
este t
a guvernului Ciorbea. Noi, 
liberalii, suntem conștienți 
de povara ce ne apasă pe 
umeri, dar nu vom avea 
nici un moment de răgaz, 
de liniște, până nu ne 
vom îndeplini promisiu
nile și angajamentele pe 
care ni le-am luat față 
de electorat, față de țară.

peri
au 
de

două 
doar 

ci și 
valo- 
le-au

De 
ne asumăm marile 

ho- 
poate incomode, 

sunt ale parcurgerii 
drum care nu are 

întoarcere, nici ocol? 
singurul nostru drum, 
singura alternativă

In ultima zi de joi 
a fiecărei luni

Cei ce provin din orașul 
Lupeni și locuiesc în mu
nicipiul reședință de județ 
se întâlnesc. în ultima joie 
a fiecărei luni, în locuri 
convenite de comun acord. 
Inițiativa, oăscută cu câți
va ani In urmă, îi apar
ține dini loan Bordeanu.

— Cum v~a venit ideea, 
die Bordeanu ?

— Sunt pensionar de ani 
buni și ies zilnic, mai ales 
■jând vremea este frumoa
să, prin oraș, la cumpă
rături și la plimbare. In- 
tr-o după-a miază stăteam 
de vorbă cu un prieten, 
tot din Lupeni. La un mo
ment dat s-a oprit lângă 
noi un om. Cel cu care 
stăteam de vorbă mi l-a 
prezentat adăugând „și 
dânsul este din Lupeni*.

• Apoi a mai venit unul și 
Încă unul și încă unul. Tot 
din Lupeni. „Suntem mulți 
din Lupeni în Deva" a 
spus cineva Atunci am zis 
„Ce-ar fi să ne întâlnim, 
jel ce am venit din Lupeni, 

^periodic 7*  Ideea mea le-a

plăcut celor de față. Și 
împreună am hotărât să 
ne adunăm în fiecare ul
timă joie din lună, la ora 
cinci după-amkza.

— Ce se întâmplă la în
tâlnirile respective 7

— Discutăm. Ne intere
săm unul de altul, de să
nătate, de necazurile prin 
care trecem, ne bucurăm 
de bucuria fiecăruia, ne 
îmbărbătăm când dăm de 
necazuri...

— în ce privește necazu
rile, aveți câmp larg de 
discuții.

— Din păcate, așa este.
— Unde vă întâlniți 7
— Multă vreme ne-am 

adunat la „Perla Cetății", 
în ultimul timp mergem Ia 
localul „La Maria*,  de pe 
Aurel Vlaicu. Comandăm 
fiecare cafea, suc, alții tă
rii sau bere și stăm la ta
clale. Invităm „Cuvântul 
liber" să ne onoreze cu 
prezența.

— Mulțumim frumos! O 
să încercăm.

TRAIAN BONDOR

Trec carele cu boi pe drum. 

Foto ANTON SOCAC1

Omenia, ..
în nr. 1941/1. 08. 1997 al 

acestui ziar prezentam si
tuația unui accident mor
tal petrecut pe Stadionul 
Corvinul din Hunedoara, 
întâmplările ulterioare tra
gicului eveniment mă o- 
bligă să revin cu unele 
considerații. Din unghiul 
de vedere moral, al ome
niei, și nu al funcției pe 
care temporar o am.

De-abla s-a uscat țărâna 
p? mormântul nefericitului 
Târnovan Adolf, fost an
gajat al SC Siderurgica SA 
Hunedoara (accidentat mor
tal în data de 14. 07. 1997), 
că împricinații au și ie
șit Ia iveală contestând a- 
menzile contravenționale a- 
plicate — cu blândețe — 
prin procesul verbal de 
cercetare întocmit de In
spectoratul de Stat Terito
rial pentru Protecția Mun
cii al județului Hunedoara,

aprobat do Inspecția de 
Stat pentru Protecția Mun
cii București și aflat pe 
masa de lucru a dlui pro
curor Herban. de la Par
chetul d.. pe lângă Jude
cătoria Hunedoara.

Din plângerile acestora 
rezultă că nimeni nu are 
nici o vină, nici o răspun
dere pentru faptele lor, 
pentru funcțiile pe care le 
îndeplinesc și pentru care 
sunt plătiți (și încă foarte 
bine).

Așadar, nimeni nu este 
de vină... și totuși, a mu
rit un om, un om nevino
vat!

De ce a murit?
• omul lucra cu o mași

nă de tuns iarba, casată și 
dezmembrată cu circa 7 
luni înainte (?l) Era casată 
și dezmembrată scriptic. în 
fapt cu ea a lucrat victi
ma accidentului}

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

i Dreptul la rep'ică i 
’ In legătură cu articolul „Aprinsa și interminabi. | 
Ila dispută dintre furnizori și beneficiari”, apărut tn I 

ziarul „Cuvântul liber" nr. 1970 din 11 09. 1997. j 
IVă comunicăm că datoria SC „Condor” SA Deva I 

privind căldura și apa caldă față de RAGCL Deva, i 
j până la data de 8. 08 1997, este de 20 549 952 lei. J 
* restul facturilor fiind plătite conform contractelor I 
| încheiate.
, Datele furnizate de RAGCL Deva sunt eronate | 
I și tendențioase la adresa SC „Condor" SA Deva,
' I
IIng. MIRCEA CHIRILA, ■ 

director producție,
I S.C. „Condor*  S.A. Deva ‘

i

Dreptul la replică |
CATEVA NEADEVĂRURI |

la articolul Țigani de 
vatră — „Berlinezii”, a- 
părut In ziarul „Cuvân
tul liber" nr. 1953. din 19 
august 1997, semnat de 
Ion Cioclei și B. Turdea- 
nu, s-au strecurat câteva 
neadevăruri și omisiuni. 
In primul rând precizez 
că ajutoarele de la fran
cezi sunt numai pentru 
satul Dupăpiatră. care es
te înfrățit cu localitatea 
Carmaux — Franța Aju
toarele au fost aduse în 
pachete pentru fiecare fa
milie și au fost date de 
către cei 10 francezi. în 
fața a circa 500 de per
soane, ceea ce nu s-a 
menționat în articol.

Cât privește afirmația 
Victoriei Putuca. aceasta 
este falsă. Iată ce a de
clarat în scris la Primă
ria Buceș: „Fetița mea, 
Putuca Mariana. în vâr
stă de 15 ani, a muncit 
o zi Ia domnul primar și 
a fost plătită nu cu 8000 
de lei, cât dădeau alții, 
ci cu 10 000 de lei și cu 
o pereche de pantaloni. 
I s-a dat mâncare, dul
ciuri și sucuri. A fost du
să și adusă cu mașina 
„Dacia". Am fost foarte 
mulțumită de felul cum a

fost respectată fetița mea., 
Dumnezeu să-l țină pe T 
domnul primar că-i tare*  
om de omenie*.  1

Cred că domnii ziariștii 
nu trebuiau să se coboa- I 
re la nivelul celor care * 
l-au dezinformat. Presa I 
bună și serioasă nu arej 
voie să facă compromi- f 
suri. Ea trebuie să scrie * 
adevărul și numai adevă-J. 
rul.

Vă invităm în comuna 
noastră, la orice oră din | 
timpul programului de * 
lucru al Primăriei, ca să * 
vă putem prezenta și pune*  | 
tul nostru de vedere, mai 
amănunțit, și apoi să | 
discerneți exact care-1 a- * 
dcvărul. ♦

Am un deosebit respect*  
pentru ziarul „Cuvântul * 
liber" Deva și mă consi- î 
der unul dintre colabora- | 
torii și prietenii săi. în- * 
să. de data aceasta, doi * 
redactori au scris despre*  
mine câteva lucruri care 
nu-mi fac plăcere. Așa-1 
dar. fără supărare. *

*
Cu deosebită stimă, * 

Prof. VIOREL I
VULTURAR, I

primarul comunei Buceș |
I *

. rar
• omul lucra într-o for

mație aparținând serviciu
lui administrativ care de
servea și Stadionul Corvi
nul. De această formație nu 
răspundea nimeni, dar toti 
dispuneau de serviciile ei;

• omul lucra cu voința 
de a face ceva. Cu toate că 
se cunoștea starea lui psl- 
hică, fapt ce necesita o 
mal mare grijă pentru sta
bilirea sarcinilor și locu
lui său de muncă, toate 
au fost lăsate Ia voia în
tâmplării;

• omul era neinstruit pe 
linie de protecția muncii 
de 6 luni (!?);

• omul a vrut să decu
pleze mașina de la sursa 
de energie electrică pen
tru a servi masa... dar n-a 
mai apucăt!

Repet mereu, omul, o" 
mul, omul, pentru că din 
cele constatate el a fost

un om, pe când cel care 
au contribuit direct sau 
indirect la transformarea 
lui în amintire se pare. că 
s-au dezumanizat, negând 
negarea I

Este groaznică fuga de 
răspundere pe care o de
monstrează din plin și din 
păcate acești nevinovați I 
Numele lor: Lazăr Dan Li- 
viu, Pintea Gelu. Truță 
Cristian. Popa Gherghina, 
Mardare Constantin Ion și 
Pau as Dorian.

Pentru ei. vinovat o 
mortul. Trăiască ei, viii, 
care au mai păcălit pe ci
neva în viața lor pămân
teană pe care o trăieso 
fără nici o remușcare șl 
fără frică de Dumnezeu. E 
tare trisj...

Ing. ALEXANDRU RADU, 
inspector șef 

al ISTPM Hunedoara-Deva
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Masiv, puternic și u- 
ncori dur, impunând res
pect pe ecran, acest ac
tor francez, de origine 
italiană, era capabil să 
exprime delicatețe și'sen
sibilitate. Grație însuși
rilor sale fizice — a fost 
boxer profesionist, LINO 
VENTURA a. fost actorul 
ideal pentru rolurile de 
aventurieri sau polițiști.

S-a născut la 14 iulie 
1919 în Parma. Debutea
ză într-un „policier", 
„Touchez pas au grisbi" 
(Nu vă atingeți de*  pa

rale) — 1954, regia
Jacques Becker, cu JEAN 
CABIN in rolul titular. 
Unul dintre cele mai 
mari succese personale 
le.a obținut cu filmul de 
război „Un taxi pour To- 
brouk“ — 1960, în regia lui 
Denys de La Patelliere, 
alături de Charles Azna
vour.

Continuă seria filmelor 
de succes la public, cu 
„Les Aventurieres*'  (A- 
venturierii) — 1966, în 
regia iui Robert Enrico 
și „Jig Saw“ (Deznodă

mânt la frontieră) — 
1979, regia Claude Pino- 
teau. Același Claude Pi- 
noteau îl distribuie în fil
mul de acțiune „Le Sep- 
itieme ciible" (A șaptea 
țintă) — 1984. Filmogra- 
fia sa cuprinde peste 70 
titluri, din care mai 
menționăm : „Le Clan
des Siciiiens" (Clanul si
cilienilor) — 1969, regia 
Henri Verneuil, „L’Em- 
merdeur" (Beleaua) — 
1973, regia Edouard 
Molinaro și „Le Ru
ffian" (Cinci lăzi cu pe

pite] — 1982, regia Jose 
Giovanni.

S-a stins din viață la 
22 octombrie 1987 în Pa
ris. Cu ani în urmă, cu
noscutul actor, scenarist, 
regizor și autor drama
tic francez SACHA GUI
TRY declarase că „...toți 
oamenii sunt în stare să 
joace un rol, însă puțini 
sunt aceia care devin 
actori...". Unul dintre a- 
ceștia — adăugăm noi, a 
fost Lino Ventura—

ADRIAN CRUPENSCIII

V/.V^W>,AV>VAVAlVAV.V.V.'AVAWAWAWit*  
I

; personalități ale țării sale —, acesta, întrebat fiind 
J „care sunt preferințele dumneavoastră literare", ■ 

„In lume, in ce privește poezia, cred că 
Jnici unul nu este mai mare, în secolul XX, ca spa-
■ niolul ANTONIO MACHADO. Este o enormă sim- 
iplitate. în care se poate citi eternitatea".
„Douăsprezece batea orologiul...

■ Erau douăsprezece lovitur1 de sapă în pământ.
•— Mi-a venit ceasul ! strigai.
!— Nu-țî fie teamă, îmi răspunse tăcerea;
■ tu n-aî să vezi căzând ultimul strop
! ce tremură.n clepsidră.
! Vei dormi
Jde-acum încolo încă nopți destule, 
Jpe-aceeași plajă veche — 
■și într-o dimineață, barca ta 
Jo vei găsi la alte țărmuri trasă...".
î ANTONIO MACHADO,
• , Douăsprezece bătea orologiul..."
! Prezentare de TLIE LEAIIU

•,

I
I

I
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filozof brazilian, una dintre cele mai strălucitoare ,;
I

Meridiane lirice
lntr-un interviu cu OLAVO DE CARVALHO

i * răspuns : 
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Ce se întâmpla prin lume în urmă 
cu ■ ■■ 62 de ani? Din înțeleociunea chineză

0 In 8 ianuarie 1935, 
se naște Elvis Presley, re
gele rock’n roll-ului.
0 în 24 ianuarie, la 

Richmond (statul Virginia), 
se pune în vânzare pentru 
prima oară bere la cutie.

0 La 3° ianuarie Sena
tul american refuză in
trarea Statelor Unite în 
Tribunalul Internațional 
de la Haga.
0 La 15 martie, în Fran

ța, perioada stagiului 'mi
litar se prelungește de la 
18 la 24 de luni.

0 Tot în 15 martie,' în 
Germania, Gestapo.ul in--,

terzice patru ziare berli- 
neze și un cotidian din 
Erfurt.

0 Din 22 martie, Ia 
Berlin, începe să funcțio
neze primul post de tele
viziune cu program re
gulat.

0 In 21 iunie se naște 
scriitoarea franceză Fran- 
coise Sagan.

0 La 25 august, între 
România și Germania se 
dispută un meci de fot
bal care se încheie cu în
frângerea țării noastre. 
Scor 2—4.

0 In 10 octombrie are

loc, la New York, premi
era operei „Porgy and 
Bess", de George Gers
hwin.

0 La 12 octombrie, di
rectorul postului național 
de radio al Germaniei, 
Eugen Hadamovsky, inter
zice difuzarea de muzică 
jazz interpretată de negri.

0 în 2 noiembrie, în 
urma unei reforme mone
tare, în China, monedele 
de argint sunt înlocuite 
cu bancnote.

Grupaj de ILIE LEAIIU

0 Mai bine o zi om, 
I decât o mie de zile um- 
J bra lui.
| 0 Truda din ceasul de
* răgaz îți poate folosi în 
I clipa de grabă.
J 0 învățătura e ca I- 
I notul pe râu în sus : cum 
» te-ăi oprit, cum te arun- 
| că valul înapoi.
» 0 Nu poți să aperi
| câmpia de arșiță cu e- 
« vantaiul.
| 0 Nu poți amăgi toa-
« tă lumea, cum nu poți 
| înfășură focul în hârtie.

O Dacă stai drept, nu
I

te teme că-ți va fi umbra 
strâmbă.

0 Nu șerpuiesc eu, 
zice șarpele: drumul e 
șerpuitor.
0 Și albina are spina

rea vărgată, dar tigru 
nu-i poți zice.

0 Numai un câine la
tră la Lună, ceilalți câini 
latră la cel dintâi.
0 Limba e sabia fe

meilor și ele n-o lasă 
niciodată să ruginească.

0 Medicul vindecă bo
lile, nu moartea: el e 
ca acoperișul care te a-

pără de ploaie, nu de 
trăsnet.

0 Mai bine să nu fii 
deloc, decât să fii nimic.

0 Pasărea își alege 
copacul, nu copacul pasă
rea.

0 Neștiința e noaptea 
spiritului și această noap
te nu are nici lună, nici 
stele.

0 Ceea ce înțelepții 
caută la ei. proștii caută 
la alții.

0 Cine își ascunde 
fjreșeala vrea să comi
tă alta.
Selecție de ILIE LEAIIU
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« « WM * MW » <

minuni ale lumii antice...

I

Un mare pasionat al picturii este tânărul DANIEL SOCACI, localnic al 
satului Pcștcana. A participat cu lucrări Ia expoziții în țară și străinătate. A- 
cum se pregătește să expună la București, are pregătite peste 25 de lucrări 
cu aspecte reprezentative din zona Hațegului.

■ ...fac parte dintre cunoș- 
ț tințele pe care suntem 
i tentați a crede că le oo- 
? sedăm. Câteodată însă, 
> memoria ne joacă feste.

încercați să vă reamin- 
1 tiți pe loc cele 7 minuni... 
’ Iată de ce, însoțite de 
) câteva detalii*  istorice, 
ț nu le socotesc de prisos 
Îîn această pagină.

1) PIRAMIDELE EGIP

TENE DE LA GIZEH 
l construite în timpul 
. celei de.a patra dinastii 
1 egiptene, de către trei

faraoni;
2) TEMPLUL ARTEMI- 

ZEI, construit la Efes, în 
anul 350 î.Ch.;

3) MORMÂNTUL RE
GELUI MAUSOL, con
struit la Halicarnas (anul 
325 î.Ch.);

4) GRĂDINILE SUS
PENDATE ALE SEMIRA- 
M1DEI din Babilon (anul 
600 î.Ch.);

5) STATUIA LUI 
ZEUS, de 12,20 m înăl
țime, din marmură, fil
deș și aur, sculptată de

Fîdeas (secolul V î.Ch.) 
la Olimpia și pierită în
tr-un incendiu;

6) COLOSUL DIN RO
DOS. înalt de 3-5,5 m, 
sculptat ;tre anii 292— 
280 î.Ch., dispărut în tim
pul unui cutremur de 
pământ:
7) FARUL DIN ALEXAN
DRIA (122 m). con
struit de către Socrate 
din Cnide. in secolul III 
î.Ch. și distrus de un 
cutremur în 1375.

ILIE LEAIIU

întâmplări cu oameni celebri
O doamnă nu tocmai 

la prima tinerețe și des
tul de puțin atrăgătoare, 
se urcă în tramvaiul cu 
cai lângă poetul Charles 
Baudelaire, care tocmai 
băuse un păhărel și se 
lega cu voioșie de trecă
tori. Agasată, doamna se 
întoarce cu o mutră a- 
cră spre el:

— Știi ce ți-aș face da
că ai fi bărbatul meu ?

— Ce mi-aj face ? ■
—- Ți-aș da otravă, asta 

aș face !
— Și eu știi ce aș fa

ce dacă ai fi nevasta 
mea ?

— Nu știu, răspunde 
femeia.

— Ei bine,*  aș lua-o ! 
zise poetul.

ic
Când voia să fugă din

Franța, după campania 
dusă împotriva lui Na
poleon al Ill.lea, Victor 
Hugo a scăpat de o a- 
restare sigură datorită u- 
nei românce : doamna 
Golescu. Fiind urmărit și 
ajungând într-o gară, po
lițiștii s-au apropiat să-l 
aresteze. Atunci, doam
na Golescu înțelegând 
lucrurile i s-a adresat 
pe românește cu urmă
toarele cuvinte : „Urcă-te 
mai repede în vagon, că 
n.o să rămânem aici 1“. 
Victor Hugo a bombă
nit și el ceva, iar poli
țiștii, auzindu-i pe cei 
doi călători vorbind o , 
limbă străină, au crezut * 
că făcuseră o greșeală,

☆
Ludovic al XlV.lea în

treabă într-o zi pe un 
nobil curtean a cărui am
biție de a parveni era 
cunoscută de toată lu
mea :

— Știți spaniola 7
— Nu, sire.
— Păcat.
Nobilul, făcându.și so

coteala că regele se gân
dește să-1 trimită amba
sador în Spania, s.a a- 
pucat de învățat limba 
spaniolă și, când a cre
zut că știa îndeajuns, s-a 
înfățișat monarhului i

— Sire, am învățat spa
niola !

— Ați învățat ? Bine, 
bine de tot ?

— Da, sire 1
— Felicitările mele, dom

nule I Acum veți putea 
citi Don Quijote în ori
ginal.

I
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Mic jurnal de concediu (I)
odihnă es- 
așezată la 
mare, iar 
este locf 

și la șes, 
unui sat,

se așază 
apropierea 
unde se pot cumpă- 
ziare apărute în ur- 
cu o săptămână. De 

se poate cum-

Stațiunea de 
te o localitate 
munte sau la 
când nu mai 
ea 
în 
de 
ra 
mă
asemenea, 
para lapte de bivoliță a. 
mestecat cu apă crista
lină de izvor pentru a 
putea ți introdus în sti
cle de.un litru. In pe
rioada de acomodare, ca
re ține în mod normal 
douăsprezece zile» în fie
care noapte sunt reparti
zați împrejurul stațiunii 
un număr de câini cu. 
prins între șaptespreze
ce și, infinit, cu scopul

Creării unui climat rural 
adecvat- Câinii sunt puși 
in funcțiune fie pe bază 
de lună 
când e 
fie din 
general 
astfel încât latră și urlă 
de seara până în zori, 
când se liniștesc brusc, 
semn că. oamenii muncii 
sosiți la odihnă au voie 
să doarmă. Intre orele 
de masă se pot face plim
bări pentru cunoașterea 
mediului înconjurător, cu 
vizitarea unei stâni do. 
tată cu măgari și berbeci, 
unde ciobănașii cântă 
mioarelor doine și jocuri 
înregistrate pe casetă de 
Dumitru Fărcaș. In timp 
ce excursioniștii asculta

plină — atunci 
senin cerul —, 
alte motive- In 
ei sunt educați

păstrând distanța regula
mentară de stână 
cauza unui câ^ne» 
berbeci imobilizează gru
pul până când apare un 
cioban scund și suplu 
asocierea e 
spaimei de berbeci —» 
care le zice animalelor/

— »,Nie, mă iar a. 
cestca înțeleg perfect și 
renunță la asuprirea o- 
mului de către animal, 
începând să pască iarbă» 
conform instrucțiunilor, 
adică pașnic. — ,,No, mor
măie un ardelean urba
nizat, asta 
3âce și io, 
eram sigur 
tr$snească-i 
de berbeci-..".

DUMITRU

din 
doi

din cauza

le puteam 
nunta că nu 

de dialect. 
Dumnezeu

IIURUBA
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„Chiar și cei mai fericiți trebuie să moară. în propria Iui casă, o-!; 
mul nu este decât un oaspete. Nu știe niciodată dacă mâine n-o să fie!; 
plecat. Și cu toate acestea, surâde și râde în fața destinului crud. în ro- î; 
bia lui, a creat frumosul pe pământ; copleșit de chinuri a mai găsit des-!; 
tulă putere să-și trimită raza în spațiul rece și gol și să-l însuflețească■; 

» cu un Dumnezeu”, ;!
< JOHAN BOJER (1872—1959) — romancier și 5
5 dramaturg norvegian 5

a 
i 
i ■

*

li spui zâmbitor „Sărut 
mâna", o întrebi de să
nătate, poate de afaceri, 
îi lauzi copiii sau câine
le, mașina...

Ea îți răspunde la fel, 
zâmbitoare, îți pune la fel 
întrebări despre soție, a- 
faceri, mașină...

Vă salutați zâmbitori, 
vă despărțiți și luându-vă 
„masca" rămâneți cu voi 
înșivă.. Totul a fost un 
protocol, politețea la or
dinea zilei. Nu te intere
sează problemele ei de
cât în măsura în care 
te-ar putea afecta pe ti
ne, la fel cum poate ea 
îți invidiază afacerile sau 
își spune că soția a fost

o fraieră când te-a luat 
de soț. Tu ai fi vrut să-i 
dai un șut cu piciorul câi
nelui pe care te-ai aple
cat să-l mângâi doar pen

Clepsidra]
tru a face placul stăpâ
nei șl poate ea și-a pus 
întrebarea: „De unde dra- 
cu are atâția bani?" când 
ți-a admirat mașina. Lău- 
dându-l copiii te-ai gân
dit: „Ce mocofanii". Nu-i 
așa?, nimic din țoale câ
te le-ai simțit și le-ai gân
dit nu s-au văzut pe chi
pul și în comportamentul

NT Ă
tău, în cuvintele tale șl 
ale ei. Lumi paralele, una 
interioară — care nu se 
vede — și care poate fi 
tocmai opusul celei exte
rioare — vizibile.

Cât timp și când în via
ță suntem congruenți cu 
noi înșine, când avem cu
rajul să exteriorizăm ceea 
ce șl așa cum simțim și 
gândim?! A fi congruent 
este ceva destul de difi
cil când ții prea mult la 
pclitețe și mai ales la a- 
parențe.

Încercați măcar o zi să 
vedeți cum e, să simțiți 
și să vă trăiți congruen
ta. Fiți voi înșivă !

IN A DELEANU

•!

I
• - ■ ’AW.VAW

C UMOR ]
• — Recunoști că l-ai 

spus polițistului cap de 
lemn? — întreabă ju
decătorul.

— Nu, mă rog. Eu am 
-»pus numai că are ca
pul cioplit din lemn tare 
— răspunde șoferul.

• — Cum? — întreabă 
mama revoltată, derbe

deul te.a sărutat împo
triva voinței tale?

— Da, precizează fiica, 
cel puțin așa credea el...

• Pușcăr așul, adre- 
sându-se avocatului:

— Sunt un om fără 
noroc! M-am străduit 

cinci ani să împletesc o 
frânghie, trei ani să tai

gratiile de la fereastră 
și dumneata îmi aduci 
tocmai acum decretul de 
grațiere...

• Un ziarist ia un 
interviu unei directoare 
de la un internat de 
fete, printre care îi pune

ți această întrebare:
— Fetele dumneavoas

tră se tem de bărbați?
{Răspuns: Nu„. mai 

degrabă de copii.»
• — Hei, Olguțo, strigă 

maistrul Pândele, ce stai 
precum contesa de Par
ma! Treci la muncă! 
Fir-ai tu de leneșă!

Ajungând în biroul său, 
maistrul Pândele no
tează în carnet: „Purtat 
o discuție cu Olguța des
pre situația internațională 
și ridicarea productivi
tății muncii".

— Murphologie 
situațională —

■ Legea lui Drazen des. 
pre despăgubire

Timpul necesar repara
ției este invers proporțio
nal cu timpul necesar 
producerii pagubei.
■ Din legile lui Lino

1. Durează mai mult sa 
lipești cioburile decât să 
spargi vasul.

I

I

OMUL
..Dumnezeu, când 

cernut îngerii din 
pe pământ, a rămas cu 
tărâța în mâini. Ce-a 
fost bun, a căzut".

miracolul miracolelor
șl-a 
cer

este un 
tere șî 
lumină 
micime
nu înseamnă 
proces, cl a-1

amestec de 
slăbiciune, 

și de 
și de

pu- 
de 
de

LUCIAN BLAGA

orbire, 
grandoare, 

a-1 face 
defini".

nirea, adevăratul Prome- 
teu, e încătușată și sfâ
șiată dc 
ieliî. Ea 
și suferă 
tortura".

vulturul îndo- 
a furat lumina 

pentru asta

1

„în anumite clipe, fie
care om s-a simțit ega
lul unui zeu. Aceasta, 
din pricină că, într.o 
străfulgerare, a simțit 
nimicitoarea măreție a 
spiritului uman".

ALBERT GAMUS

A spune ă omul

DENTS DIDEROT

e o între-

HETNRlCH HEINE

„Fiecare om 
bare pusă din nou spi
ritului Universului".

„Dacă nu pune puțin 
balsam spiritual în ceea 
ce face, omul nu e vred
nic să se numească om".

MIHAIL EM1NESCU

„Pământul este stânca 
cea mare, de care ome-

PTCO DELLA 
M IRANDOLA

Selecție de 1LIE LEAI1U
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£ „GÂNDURI NEPIEPTĂNATE" 4
de Stanislav Jerzy Lec 5

nu și le mai amintește.?
■ Omul e de " ~

aceea nu simte 
cătușa drept 
străin.

• Satiricii se 
tunci când nu 
tive de râs.

• Lipsa de talent îm- J 
bracă lipsa de caracter, ț

• Câți oameni călă- J
toresc în afara propriu-5 
lui lor orizont? <

• A comis o crimă*:  a /
omorât un om. în sinea 
lui. 5

• Unii oameni sunt lip. 
siți de darul de a vedea 
adevărul. Dar câț de 
sincere sunt minciunile 
lor!

• Mulțj prieteni mi-au 
devenit dușmani, mulți 
dușmani s-au împriete
nit cu mine, iar cei in
diferenți mi-au rămas fi
deli.

fier. De 5 
uneori J 

un corp ț 
nasc a- J 

există mo-ig

■■ 
ș

bine 
zona

• ; 
vechi

Pitici) pun cel mai 
piedică. Te afli în 
lor.

Spun lucruri așa de 
i că omenirea deja

2. Durează mai mult să 
pierzi niște bani cledpt 
să-i câștigi.
■ Legea bufetului expres.- 

Produsul după care țî
se scurg ochii și după 
care ai intrat în local va 
fi cumpărat de cel -lin 
fața ta.
■ Observația lui Etorre 

(Ia legea lui Murphy.)
Coada de alături merge 

mai repede.
■ Variația 111) O’Brien Ia 

observația lui Etorre
Dacă te duci la cealaltă 

coadă, cea de la care ai 
plecat va începe instanta
neu să înainteze mai re
pede decât cea la care te 
afli.
■ Corolarul lui Kenton

•Fâțâiala între cozi de
termină creșterea prețuri
lor și furia oamenilor.
■ Principiul lui Quenc

Cu cât stai mai mult 
la o coadă, cu atât e mai 
mare posibilitatea de a te 
afla la coada cea mai 
lungă. .

„l’r II-v și CU fotografii ăștia! Acum nici pe noi nu
• Foto:

COMPENDIU dalbe petale la vremea renașterii — Sem
nal clasic de demarare (patrupedă) hipi
că; 4) Simbol pietrificat al statorniciei 
din alaiul nunții — Beneficiarul unul tra
tament de schimbare atmosferică; 5) Mu
zică sincopată de step patruped — Pivot 
verbal pentru prezentarea alternativelori 
6) Subtilă agentă a diplomației domestice
— Singularitate diriguitoare în stratifi
cările verticalității organizate (pl.); 7) Fac
tor incontestabil de decizie a legalității
— Epilogul ferm al incantației dionisia
ce; 8) Element de legătură prins cu che
ia franceză — Greangă cu boboci prezențl 
la sorocul toamnei — Piatră de mozaic 
la edificiul Euterpei; 9) Sulițași străjerl 
ai petalelor de catifea — Adversar decla
rat al miracolului vieții; 10) Start intem
pestiv într-o cursă a desăvârșirii.

de deplasare lipsit de celeritate; 5) Veș
nicie en dâtail prelucrată mecanic — 
Groteștile măști frizând prostul gust: 6) 
Divă de sulky cu cotă la bursă — Borne 
temporale pe un drum ireversibil; 7) Ves
tigii paupere ale unei lumi apuse — Exa
cerbare diluvianâ cu deschiderea robine
telor celeste; 8) Prezentare precisă a unei 
unități de măsură — Expediție de cuce-, 
rire a unui cap încoronat — Gumpănă 
sonoră pentru greutatea similitudinii; 9) 
Diagnostician de notorietate privind cir
culația arterială — Lider propulsat de 
magia aurului negru; 10) Săgeți scânteie
toare plecate din arcul cugetului.

VASILE MOLODEȚ

ORIZONTAL: 1) Ascunzișuri pudibun
de de sorginte orientală; 2) Punct de ma
ximă extensie a prerogativelor domina
toare — Plângere Sn caz de abandon cu 
rezonanță orientală; 3) Cheltuială locală 
pentru obrazurl subțiri — Ornamentat eu

VERTICAL: 1) Exponente deplorabile a- 
le confortului ambiental; 2) Pași de bu
curie calmă înscriși în circuit închis — 
Ghipul adorat al unei lumi- păgâne; 3) 
Arcuș de cântat pe strunele hărniciei — 
Moment de răgaz pe peroanele așteptă
rilor — Refrenul optimist al promisiuni
lor de revedere; 4) Asigurare concesivă 
pentru minimum de existență — Ritm

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DIN NOU LA ȘCOALA" 

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU 
DE SÂMBĂTĂ TRECUTĂ:

1) NUMĂRĂTORI; 2) ARABI — ORAR; 
3) TA — AFON — GA; 4) ATIQ — RA
BAT; 5) L — TEZA - ANI; 6) ILA — 
ALEI — O; 7) TANAR — SEMN; 8) AS 
— MEAT — IA; 9) TATI — SERAL; 10) 
ETICHETARE.

.•AV.'.V.v.A1.”:
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x rasă in pace. 
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Controlul poziției:
Alb: Rb7, Dh2, Ncl. pd3. f5
Negru: Rd5
Soluția problemei din nr. trecut: 

1. f8D RI16 2. Tli5 mat
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CENTRALA DE LA CERNOBÂL VA FI
* RECONSTRUITĂ

Uniunea Europeană a 
acordat Ucrainei un îm
prumut în valoare de 100 
de milioane de ECU (93,46 
milioane de dolari), sumă 
necesară reconstruirii sar
cofagului avariat de la 
centrala nucleară de la 
Cernobâl. relatează REU- 
(TER. Suma de 100 mi
lioane de ECU reprezintă 
contribuția UE la lucrările 
de reconstrucție a sarco
fagului ce protejează reac
torul numărul patru de 
ie Cemobâl, avariat în 
urma exploziei din 1986, 
considerată drept cel mai 
prav accident nuclear ci
lii. Grupul celor șapte 
ktate puternic industriali- 
Bate (G7) a promis, de 
asemenea. Ucrainei suma 
de 300 de milioane de 
Solari.

Un studiu efectuat de 
țiecialiștii europeni, ame
ricani și ucraineni, privind 
costul aproximativ al re
parațiilor necesare centra

lei de la Cemobâl, arată 
că este nevoie de aproxi
mativ 750 de milioane de 
dolari pentru repararea 
scutului de beton care 
protejează reactorul nu
clear de la Cernobâl. Pro
gramul de refacere a sar
cofagului nuclear avariat 
va dura, potrivit estimări
lor specialiștilor, între opt 
și zece ani.

Purtătorul de cuvânt al 
lui Hans van den Broek, 
comisarul UE pentru afa
cerile externe, a precizat 
că G7 continuă să militeze 
pentru obținerea de do
nații și din partea altor 
state pentru lucrările de 
reconstrucție de la cen
trala nucleară din Ucrai
na. Sumele de bani desti
nate reconstrucției sarco
fagului care protejează 
reactorul nuclear vor fi 

administrate de către Banca 
Europeană pentru Recon
strucție și Dezvoltare 
(BERD).

SE RECOMANDĂ RATIFICAREA URGENTĂ

A ACORDULUI START II

Ministrul rus al Apără
rii, Igor Sergheiev, a so
licitat Parlamentului de la 
Moscova să ratifice în pro
cedură de urgență tratatul 
de reducere a arsenalului 
nuclear Start H, a anun
țat agenția de presă Inter
fax, citată de AP. „Este 
foarte important ca pro
gramul Start II să fie 
ratificat și consider că 
trebuie demarate procedu
rile de pregătire și sem
nare a programului Start 
III", a afirmat Igor Ser
gheiev, în cadrul unei re
uniuni a ofițerilor Flotei 
Nordice, care a avut loc 
la Severomorsk.

Tratatul Start II, care 
prevede reducerea arsena
lului nuclear, a fost depus 
la Parlament cu patru ani 
în urmă. întârzierea rati
ficării h*i  se datorează e

poziției manifestate de co
muniștii ruși, majoritari în 
Camera inferioară a legis
lativului rus. Acordul Start 
II stabilește că statele 
semnatare pot menține 
3 500 de rachete nucleare. 
Sergheiev a mai precizat 
că Rusia nu va mai ră
mâne, după aprobarea 
Start II, decât cu aproxi
mativ 2 000 de rachete nu
cleare strategice.

Președintele rus, Boris 
Elțîn, a afirmat, în urma 
convorbirilor avute, ia Hel
sinki, în luna martie, cu 
omologul său american, că 
acordul va fi ratificat de 
către parlamentul rus. 
Cei doi șefi de stat au 
convenit, de asemenea, să 
înceapă negocierea pentru 
un al treilea acord ce pre
vede reduceri importante 
ale arsenalului nuclear al 
Rusiei și al Statelor Unite.

t
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* conducere ruticric*  si vechime minim 5 ani, 
+ diverse utilaje agricole
* combină recoltat etc.).
* — BUCĂTAR, vechime minim 5 ani, băr-
* bat.
« Informații la telefon 218920, zilnic intre
* orele 9—14.
<j — ACHIZIȚIONEAZĂ la

începând cu 23. 09. 1997:
— porci grași la prețul 

țviu;
—- bovine pentru abator

I viu.
■— De asemenea, caută persoane fizice sau 

i juridice deținătoare de teren agricol cu acte 
î de proprietate, in zona localității Șoimuș, în 
j vederea încheierii unor contracte de cooperare 
jpe cote — părți pentru obținerea de produse 
J agricole necesare fermei zootehnice Șoimuș 
J (fosta S.C. „Mureșul" S.A. Șoimuș care a fost 
j preluată prin H.G. in patrimoniul Penitencia
ri rului DevaĂ
* Cei interesați să se prezinte in data de
* 30. 09. 1997, ora 12,00, la ferma Șoimuș, având *
* asupra lor acte doveditoare ale proprietății asu- »
t pra terenului. *

Informații la telefon 625886.
i «

PENITENCIARUL DEVA

ANGAJEAZĂ prin concurs, organizat 
09. 1997, ora 10,00:
— MECANICI AGRICOLI, cu carnet

I

înl
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cu
(plug, semănătoare,
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ferma Șoimuș, ♦

de 8 000 lci/kg

— 5000 lel/ks
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DONAȚII PENTRU FONDUL MEMORIAL AL PRINȚESEI DIANA
* Kumârul persoanelor care 
Sonează în fondul Memo- 

lai al Prințesei Diana 
crește mereu.

In contul fondului s-ar 
ptla deja peste 150 de mi
lioane de lire sterline (240 
Me milioane de dolari), 
conform declarațiilor unor 
■arse care au dorit să-și 
păstreze anonimatul.*̂Afa  

r

Administratorii fondului 
au declarat că, deși majori
tatea donațiilor provin de 
la persoane fizice și au o 
valoare medie de 20 de 
lire, cea mai mare sumă 
a fost primită de la o 
companie și este în va
loare de trei milioane de 
lire. La polul opus se află 
donația unui copil, care

a trimis o monedă de 
pbnny într-un plic 
care îl făcuse chiar el.

Diana a patronat peste 
o sută de societăți de cari
tate, care se ocupă de a- 
jutorarea spitalelor de co
pii, celor 
bolnavilor 
proșilor, 
cancer.

20 
pe

fără adăpost, 
de SIDA, 
bolnavilor

ie
de

ADJUNCT PENTRU PROBLEME POLITICE AL SECRETARULUI 
GENERAL AL NATO
man în 1968. De-a lungul 
carierei diplomatice, el a 
ocupat posturi la ambasa
dele germane din Kinshasa, 
Kenya, Washington și Lon
dra. în cadrul Ministerului 
gern^n de Externe, el a 
ocupat funcții în domeniul 
cooperării politice pe plan 
european. Klaiber a _ocu-

• Secretarul general al 
■TATO a anunțat numirea 
ambasadorului german Pe
ter Klaiber în funcția da 
adjunct pentru probleme 
{politice al secretarului ge
neral se arată într-un co
municat al Alianței Nord- 
lAtlantice. Numirea a in- 
Arat în vigoare la data de 
II septembrie. Ambasado- f pat, de asemenea, funcția 
irul Klaiber este născut ' *’ ’”î
'In Germania, intrând în 
serviciul diplomatic ger-

de adjunct al biroului par
ticular al fostului ministru 
german de Externe, Hans

Dietrich Genscher, funcția 
de adjunct de direcție po
litică și, înaintea numirii 
sale ca ambasador al Ger
maniei la NATO, funcția 
de șef ăl departamentului 
de planificare politică. Am
basadorul Klaiber a pre
luat funcția de la Geb
hardt von Moltke, care a 
fost numit ambasador al 
Germaniei în Marea Bri-, 
tanie.

MEDIAE AX
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PROTEST FATĂ DE ABROGAREA LEGII PRIVIND 
SUBVENȚIONAREA AGRICULTURII 

opoziției
Camera
de pro-

Reprezentanții 
au protestat în 
Deputaților față 
iectul de lege de abroga
re a Legii 83/’93, privind 
sprijinul acordat de stat 
producătorilor agricoli. 
Legea 83 prevedea alo
cații pentru producătorii 
agricoli, destinate îngră
șămintelor chimice, pri
melor pentru viței și pen
tru produsele declarate 
de importanță naționa
lă, precum și subvențio
nării dobânzilor la cre
ditele pentru realizarea 
producției agricole.

Deputatul PUNR Vale
rin Tabără, fost ministru 
al Agriculturii și iniția
tor al Legii 83, a arătat 
că abrogarea acestei 
fără asigurarea unui 
tem de susținere a 
ducătorilor agricoli

legi 
sis- 

pro- 
este

mai grave 
guvernului 
a spus că

una din cele 
greșeli ale 
Ciorbea. El 
prin această decizie Ro
mânia va rata șansa in
tegrării în Uniunea Eu
ropeană.

Alexandru Lăpușan 
(PUSH). de asemenea fost 
ministru al Agriculturii, 
a solicitat Guvernului 
retragerea actului norma
tiv care prevede abroga
rea Legii 83 și înlocuirea 
lui cu o altă lege care 
să sprijine electiv pro
ducătorii agricoli din Ro
mânia. Lăpușan a spus, 
totuși, că Legea 83 a pro
dus anumite efecte ne
gative și că trebuie per
fecționată, dar neaplica- 
rea ei creează disfuncțio*  
nalități în agricultură.

Reprezentanții coaliției 
majoritare au arătat că

agricultu-
Cristea 

spus că 
economiei

măsurile din Legea 83 au 
fost luate pentru menți
nerea unor prețuri mai 
scăzute la produsele ali
mentare de bază ceea ce 
a avut consecințe negati
ve asupra producătorilor 
agricoli. Președintele Co
misiei pentru 
ră, Gheorghe 
(PNȚCD), a 
mecanismele
de piață nu se bazează 
pe subvenționare, care 
nu-i stimulează pe agri
cultori. El a afirmat că 
sumele acordate nu au 
ajuns la producătorii a- 
gricoli. Totuși, deputatul 
PD Alexandru Pereș a 
cerut „imperativ" Guver
nului promovarea de ur
gență a unor măsuri de 
sprijinire a agricultorilor.
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t S.C. ROMCAMION S.A. DEVA
i Cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 17, | 

IJ vinde la preț avantajos ceapă consum, import ' 
II Ungaria.
j Relații suplimentare se pot obține Ia tel.
• 213030, 213031, int. 33, dl. Dir. Comercial, ec.
| Hodorog Gheorghe.
4

I
4

| ANGAJEAZĂ
I cu carte de muncă sau contract de colaborare
i pentru județul Hunedoara :

i
4

1
4k

j 4

II
I 4

1
I
] 8627654 sau 092 - 285769.

Se așteaptă C.V. la tel./fâx: 069 - 228794. |

* * “" -IT - - 

' " I £
‘SOCIETATEA COMERCIALĂ „GERMISARA";

S.A.

HENKEL ROMANIA SRL
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SALESMAN
Candidatul trebuie să îndeplinească urmă

toarele condiții:
— permis de conducere categoria „B‘‘;
— capacitate de muncă în echipă;
— experiență în vânzări.
Se oferă :
— posibilitatea de evoluție într-o echipă . 

tânără și dinamică.
— salariu atractiv.
Informații suplimentare le telefoanele: 01 -1

în Geoagiu Băi, strada Vilelor, «J 
Hunedoara, organizează în dau <| 
licitație pentru contractarea ser-;! 

Ș viciilor de consultanță în domeniul evaluării; 
{societății comerciale. ;
< Documentele licitației și informații referi-; 
5 toare la licitație se pot obține de la sediul so-; 
îcietății (telefon 054/648121). !

Ofertele vor fi depuse la sediul societății! 
șpână în data de 3. 10. 1997, ora 14. !;
f Deschiderea ofertelor va avea Ioc în data! 
ide 6. 10. 1997, ora 10,00. J
5 Ofertanții vor depune la sediul societății; 
5< până la data și ora deschiderii ofertelor docu-; 
ț mentele prevăzute la punctul 7 din „Regula-! 
Imentul de organizare a licitațiilor pentru con-! 

tractarea serviciilor de consultanță in domeniul ! 
evaluării", publicat în- M.O. partea I, nr. 345/J; 
1996, și o garanție în valoare de 6 000 000 lei!; 
care va fi depusă la casieria societății sau in!; 
contul numărul 401002229000001007 deschis la!; 
Banc Post S.A. Geoagiu Băi.

5 Cu sediul 
5nr. 7, județul 
S de 6. 10. 1997

I

>
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PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN
I4 î 

concurs pentru ocuparea
I* 
l

• Arhitect — studii superioare.
• Administrator — studii medii. î* 
Concursul va avea loc în data de 14 oc-1 

ora 9,00, la sediul Primăriei, 1, |
)

♦ 
i• I
* Eeprogramează
* următoarelor posturi:
I 

1

tombrie 1997, 
Ț str. Gării, nr. 1.

înscrierea se face la Secretariatul Primă-»
* riei Orașului Călan, până la data de 7. octom- ♦
jbrie 1997, ora 14,00. *
j Informații suplimentare la tel. 730223.ț-------------------------------------------------------------------------------- t

j SOCIETATEA COMERCIALA „AVRAM il> 
1 IANCU" S.A. BRAD li
1 "

Vinde la licitație mijloace fixe din dotare. L
* Lista aprobată este afișată la sediul societății, •
* str. Independenței, nr. 1, bloc 17 — parter,' 
1 telefoane: 651826, 651835. Licitația va avea loc * 

1 in fiecare ” de vineri a săptămâni,, nra 9,00.
•' ...
* — 4* ’4 «4,- ■ 4 w+m4 4m< —

T
» LIUAI Ax • > • a aJUU» * * *******
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STAREA
mediului

In perioada 8—14 sep
tembrie a.c., poluanții ga- 
zoși (dioxid de azot, dio
xid de sulf, amoniac șl 
fenoli) au avut valori me
dii și maxime, care s-au 
încadrat în valorile limită 
admise. Valorile maxime 
s-au înregistrat în zona 
Hunedoara la data de 13 
septembrie pentru dioxidul 
de azot și în ziua de 11 
septembrie pentru dioxi
dul de sulf și amoniac la 
data de 14 septembrie.

— La pulberile în sus
pensie valorile medii și 
maxime au fost în limita 
admisă de 0,15 mg/mc aer/ 
24 h, cu excepția zonei 
Chișcădaga.

— Pulberile scdimenta- 
bile au continuat să înre
gistreze depășiri ale limitei 
admise de 17 gr/mp/lună 
în zona Teliuc de 10,0 
ori, iar în zona Chișcăda
ga de 5,0 ori.

— Valorile radioactivi
tății beta globale și ale 
d
t ,inut în limitele de 
variație ale fondului na
tural pentru toți factorii 
de mediu analizați.

— Materi’l. * suspensie 
pe râul Jiu au fost mai 
reduse ca în perioada an
terioară. Valoarea medie 
înregistrată a fost de 741,0 
mg/1, și cea maximă în 
ziua de 12 septembrie, de 
1167,0 mg/1.

Regia Autonomă a Ape
lor Române — SGA Deva 
a aplicat în cursul lunii 
iulie din acest an pena
lități in valoare de 7,213 
de milioane de lei unor a- 
genți economic^ care nu 
au respectat valorile li
mită la indicatorii de ca
litate a apelor uzate, pen-
t. u t"-ac a.-a în apele de 
suprafață din bazinul hi-
u. u.eanic Mureș. Dintre
i> ățile cu cele mai mari 
<- cri și cărora ]j s-au 
aplicat amenzi putem men
ționa: EM Deva, SC
„SLINPROD“ SA Orăștie, 
SC Siderurgica SA Hune
doara și Depoul CFR Si
meria. Și pentru unitățile 
economice din Valea Ji- 
u._> și i. o; cijj la unită
țile de prelucrare a căr

ui, EGA Tg. Jiu a 
aplicat în cursul lunii iu
lie penalizări în valoare 
de 13,112 milioane lei.

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA

icnEZjaaaac

ÎN ORICE

(
UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR 2 

PUBLICI BUCUREȘTI *

organizează în data de 8—9 noiembrie 1997 
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de 
notari publici in următoarele circumscripții, 
arondate Camerei Notarilor Publici Alba, cu 
sediul in Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 11:

1. Circumscripția ALBA IULIA
— localitatea CUG1R 1 post

2. Circumscripția AIUD
— localitatea Ocna Mureș 1 post

3. Circumscripția DEVA 1 post
4. Circumscripția HUNEDOARA 2 posturi
5. Circumscripția BRAD 1 post
6. Circumscripția MEDIAȘ 1 post
Data limită de depunere a dosarelor este 

30 septembrie 1997, ora 14.
Pentru informații vă puteți adresa perso

nal Camerei Notarilor Publici Alba, la sediul 
din Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 11 sau la 
telefon 069/216225.

COMUNICAT

Centrul Militar Județean Hunedoara, cu 
sediul in Deva, str. Piața Unirii, nr. 6, aduce 
la cunoștința recruților — studenți care nu au 
îndeplinit stagiul militar și au domiciliul stabil 
in Județul Hunedoara, următoarele:

— începând cu anul de învățământ 1997^ 
1998, evidența recruților admiși în institutele 
de învățământ superior se ține, după domici
liu. p< baza adeverințelor eliberate de institu
tele de învățământ superior in cel mult 15 zile 
de Ia începerea anului de studiu (15. 10. 1997) 
și prezentate personal de către studenți la Cen
trul Militar Județean Hunedoara.

— neprezentarea adeverințelor de studiu 
până la data de 15. 10. 1997, se sancționează, 
—e->-m nrevederilor Legii nr. 46^1996, pri
vind pregătirea populației pentru apărare, * 
contravențional cu amendă de la 500 000 la
3 000 000 lei.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„AUTOPARTYTRANS" S.R.L. DEVA

OCAZIE 
PUBLICITATE

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, DIN STR. DE
POZITELOR, NR 17 (SITUAT (N INCINTA S.G ROM- 
CAMION DEVA)

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT 
LA PREȚURI ACCESIBILE:

— PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT ASORTAT DE 19 și 28 mm
— BLATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO- 

IZOLATA
— CHIUVETE INOX MARCA BLACO
— ACCESORII MOBILA (balamale lineale cu w 

runcâtor, șuruburi: balamale, îmbinare ji confirmare, 
mânere diferite mărimi ți nuanțe)

— BORDURA PVC de 19 și 28 mm în nuanțe di
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE Șl CULORI
— GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI (
— ȘINA CULISAR (
— ROTILE MOBILA ]
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA )
PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 7,30, ORA 17, t 

inclusiv SAM BATA. i
INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/ ) 

23344X , L

S.C MOL ROMÂNIA S.R.L*
ANGAJEAZĂ PENTRU DEVA

• Vânzători

* Vânzătoare

pentru complexul de deservire carburanți tip MOL 2000

CONDIȚII:
■ STUDII MEDII
■ CUNOȘTINȚE DE UTILIZARE PC
■ GARANȚIE MATERIALĂ
Prezintă avantaj:

I ■ EXPERIENȚA ANTERIOARĂ IN DOMENIU
! ■ PERSONALITATE COMUNICATIVA, SERVIABILITATE

I
• Persoanele interesate vor trimite CV scris de mână, copie după di- 
I plomă studii, fotografie, cazier judiciar până la data de 15. 10. 1997 pe 
| adresa: S.C. MOL ROMANIA S.R.L. 2900, Arad, bdul. Decebal, nr. 2—4. 
' Informații suplimentare la tel.: 231622, orele 20—22.
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PENTRU VÂNZĂRI DE ACTIVE . |
Societatea comercială HERBA S.A. Deva cu sediul pe str. Aurel Vlai- 

cu, nr. 25, organizează licitație publică deschisă, conform Legii nr. 58/ > 
1991, cu modificările și completările ulterioare pentru vânzarea urmă- î 
toarelor active: ț

Anunț publicitar

Denumirea 
activului

Obiectul de 
activitate

Adresa activ. Preț de por 
nire a licitației 
— mi- lei —

1. Baza Deva Atelier Deva. str. Zambilelor, 428 «7*
construcții nr 2

2. Ferma Peștiț Producție Loc. Peștișu Mic 69 833
pajiști iod. Hunedoara

3. Ferma Geoagiu Producție 
pajiști

Loc, Geoagiu, str. 
Sanatoriului, 3 
iod nn-,pdoara

171 860

4. Ferma Călan Producție Sai Ci is~ni i:ib Sili
pajiști ind Hunedoara

5. Ferma Simeria Producție Loc. Simeria, str.
pajiști Streiului. 3 

iud Hunedoara
252 944

6. Ferma Baia de Criș Producție Lo< Baia de Criș 90
paîist’ iwd- ’Innodnflrp

7. Ferma Ilia Producție Loc. Ilia, str.
pajiști Gării 

i«d Hunedoara
197 462

Atelier Loc. 'Jraștie, str.
8. Atelier Orăștie Confecții Luncii, 6 342 42!

metalice jud. Hunedoara

ț 
ț

* 
ț 
ț
* 
* 
ț

1

I

I

I

PRIN 
„CUVÂNTUL 

LIJEtf

RECEP PLUS
• HÂRTIE
e CONSUMABILE pentru orice tip de 

IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P 

Tel. 212726 218205

La prețul de adjudecare se adaugă suportat de către cumpă- ț
rător. Licitația va avea loc pe data de 8. 10. 1997, ora L_ 
la sediul societății HERBA S.A. din Deva, str. A. Vlaicu, 25.

Tn caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de a doua ) 
ședință a licitației pe data de 15. 10. 1997, ora 11. ț

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zii- J 
nic, de la sediul societății comerciale între orele 8—14. ’

ț Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se primesc de ț 
i la serviciul tehnic al S.C. HERBA S.A. Deva.

Pentru participare la licitație, ofertanții vor depune la sediul socie
tății până în ziua licitației, ora 10, documentele prevăzute de legislația în 

, vigoare.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 

nr. 404950 deschis la Banca Agricolă Deva taxa de participare de 1 la 
sută din prețul de pornire a licitației și vor face în cazul vânzării activului 
dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garan
ției de 3 la sută din prețul de pornire a licitației.

11 (unsprezece), |

ț 

ț

*

*
(2775) |

• Sâmbătă. 20 — Duminică. 21 seuiembrie 1997ANUL IX • NR. 1977



fcotidian^indep.endent:^^$:^
■»■■■»»«■* *»  « * »»»»«»»>*»

• Soția Juji, fiica Adina 
și ginerele Marin anunță 
cu adâncă durere înceta
rea fulgerătoare din viață 
a edili care a fost maistrul 
preparare- t« l'M Certej.

II.IE JOAN 
înhumarea va avea lo< 
astă-z, la cimitirul din Bo
hol (. (2839)

• Familia îndurerată a- 
nurlță încetarea din viață 
a celui care a fost

DUMBRAVA P IO AN 
87 ani. Corpul neînsuflețit 
se află depus la domiciliul 
din str. Vulcan, nr. 19. 
înmormântarea sâmbăt’ 
20. 09. 1997 la Cimitire 
Ortodox din str. Eminescu.

(2737)
• Colectivul llcgiej Auto

nome a Cuprului Deva 
împărtășește durerea di
rectorului comercial de la 
SC Rcmpes SA Deva. Dum
bravă Troian, pricinuită dc 
trecerea iu neființă a ta
tălui său. Sincere con
doleanțe. (2738)

—

CUVÂNTUL LIBER
> MU.

( VÂNZĂRI -
r»-’"oĂqĂq|

• V ând Lada 1500, stare
bună. De 22 Decembrie, 
220, 228060, (0912057)

• X ,.: d njia;i.-:.i I trei
camere Gojdu. multiple 
îmbunătățiri, avantajos. 
218116. (7850)

• S.C. C.ASSX Orăș- 
tie (fostul CAP) aclii. 
ziționează porci Iu 7500 
lci/kg. Plata pe loc. 
Informații, Orăștic. 9 

L Mai. 90, tel. 229131.
(2370)

• Vând apartament trei 
camere orașul Brad, zonă 
centrală, bun pentru pri- 

'iratkzare, la parter. Tel. 
650912 (7932)

• Vfind casă, apă, gaz,
4>reț negociabil. Deva, Vâ
nătorilor, 22. (7939)

• Vând casa, apă cu*
rentă, grădină mare, 
65 099 000 lei. llrâznic, nr. 
64. (7938)

• Societate germa- 
no-română cumpără 
bălă industrială. 50 
m x 20 m x 6 m (di-

i mențiuni apropiate), in 
| zonele Deva, Simeri 1, 

Hunedoara, Orăștic, 
plus teren aferent ha
lei de 4000—50C.0 inp. 
Informații la tel. 092/ 
232626, între orele 
7—20, (2816)

• NOU! Centrale
termice automatizate,

. HERMAN SICO etc. I- 
talia, Germania, orice 

I combustibil, capaci
tate. Distribuitor a- 
utorizat. Imperial O- 
răsliq.. 054/612580.

(2381)
• SC Artex SRI. De

va — Moara Hune
doara produce și vin
de- făină albă tip 650 
la preț de 1950/kg, 
făină, neagră — preț 
1000/kg, tărățe, grâu 
preț 700/kg, prețurile 
nu iiiflud TVA, Re
lații fa tel. 054/713030.

____________ (2774)
• Vindem brutărie 

cu societate. Băcia,
'( 113,, tel. ,.«72166. (2814)

• Vând urgent și eon-
venalul Renault 11 — în
matriculat cu carte iden
titate, Preț 4 500 DM. Tel, 
054/221117. 233351. (3596)

• Vând apartament două
camere Deva. Creangă. 
Tel. 218966. (2834)

• Vând apartament două
camere decomandate, par
ter1, posih''"ăți privatizare 
în Simeria, str. I.L. Cara- 
giale, bl. 2, sc, O, ap. 2. 
Informații la domiciliu, 
zilnic. (2826)

• Vând casă Deva, curte,
grădină, gaz apă. Tel. 
611618, (2825)

• Vând apartament două
Camere parter Dacia, posi
bilități privatizare. Tel. 
623365. (2819)

• X ănd societate consti
tuită 1991 producție, co
merț. Tel. 227292. (2807)

o Vând sau schimb cu 
apartament, gospodărie la
țară zona Uanat. Tel. 
661293. (2808)

• Vând apartament două 
camere decomandate zona 
pieței, negociabil. Tel. 
23241 1, (2735)

• Vând: grădină — cen
tral, fundație casă — apă 
proiect. Brad, tel. 218147.

(2736)
• Cumpăr talou sau

vând Opel Kadett a.f. 1983, 
59000 km, vamă plătită. 
Tel. 225632. (2805)

• Vând Audi 80, vamă
plătită 1500 DM, negocia
bil, sau schimb cu Oltcit. 
Tel. 621238. (7914)

• Vând casă tip vilă
P plus 2 zonă centrală, 
tennoficare gaz, curte, mul
tiple posibilități, preț 
22 500» DM, negociabil. De
va, str. Mărășești, nr. 10, 
tel. 225679» (7907)

• Vând urgent aparta
ment două camere deco
mandate Bălcescu, preț 
negociabil. Tel. 627015.

(2838)
• Vând SRL preț avan

tajos. Informații tel. 661191.
(2844)

• Vând ieftin societate 
comercială cu toate activi
tățile, congelator 4 ser
tare, nou, nefolosit, mobilă 
sufragerie, panouri con
strucție. Tel. 232580. (2848)

• Vând teren arabil și 
intravilan în orașul Brad. 
Informații tel. 218771.

(2847)
• Vând apartament două 

camere, cărămidă, parter, 
îmbunătățiri multiple, Al. 
Crinilor, bl. E 11, sc. 3. 
ap. 3, Gojdu. Deva, vizibil 
zilnic, între orele 17—20.

_ . (2852)

• Vând făină albă, 
tip 180, preț 1800 lei. 
fără TVA. Informații 
tel. 054/611918.

(2376)

• V and Mercedes 300
I), înmatriculat, CI. Infor
mații Orăstie, 611157, după 
ora 18. (2383)

• Vând vitrină frigori
fică. Orăștic, tel. 641502.

(2381)
• Vând dulap frigorific

și casă de marcaj. Tel. 
617360. (2385)

• Vând autocamion mo
tor Saviem. 5 tone, cu 
prelată. Tel. 657010.

(6924)
• Vând apartament 3 

camere, parter, ideal pri
vatizare, strada Aleea Poș
tei. Informații tel. 651037.

(6225)
• Vând casă, trei ca

mere, grădină, anexe, preț 
avantajos, comuna Ribița. 
nr. 168. (6926)

• SC Giusana Sibiu vin
de îmbrăcăminte second
hand import Germania, 
la preț convenabil, nu per
cepe TVA. Tel. 069/122122.

(2380)
• Vând urgent casă în 

Sântămăric Orlea, nr. 11, 
Merințoi Lucian. (6288)

• Vând Opel Kadett 1,2.
înmatriculat, cu carte de 
identitate, talon, preț 2800 
mărci, negociabil. Tel. 
714726. (2206)

• Vând două vaci. In
formații Nădăștia de Sus, 
nr. 74, tel. 713716. (2202)

• Vând foarte convena
bil dozator Fresco, trei 
capete suc și unul berc. 
Informații la tel. 723788.

(2203)
• Xând ARO 213, fa

bricație 1992. pământ, lângă 
lacul Cincis. Hunedoara. 
Tel. 729515. (2205)

• Vând apartament 2 
camere, bdtil ’''ecebal, bl. 
M, ap. 23. Preț negociabil.

(33599)

(I DIVERSE 1
• Managerul SC Agro 

mec SA Călan convoacă 
adunarea generală extra
ordinară a acționarilor în 

data de 1 octombrie 1997, 
ora 10, la sediul socie
tății. In caz că nu se în
trunește cvorumul necesar 
se convoacă a doua a 
dunăre pe data de 15 oc
tombrie 1997, în același loc. 
la aceeași dată si oră.

(7931)
■ Doriți să exportați ? 

Dorit*  vânzare internă ? 
Cristian Zamfir, fax 
054233261. ' (7912)

• Casa de Amanet ,,La- 
kris“ Deva — Hunedoara, 
primim aur 10 000 lei/gram, 
fără comision înainte, te
levizoare color. Oferim 
sume mari. Tel. 627655, 
718611 și 092/281368.

(2180)
• Sunteți între 18—48 

de ani? Doriți o căsătorie 
cu un bărbat serioș din 
Germania? Dacă da, scrieți, 
cu o poză, la adresa: l)e- 
rom Partner, Helmut llam- 
mes Am Birkenvveg 20, 
Modâutal 63197, Germania.

(2201)
• tu baza autorizației 

nr. 13618 din 18. 07. 1997 
a luat fiiuță Asociația Fa
milială Nicola Simeria cu 
activitate de' comerț și 
prestări servicii. (2811)

• Domnul Cojocca C-tin 
din Hunedoara a fost auto
rizat (13281/1997) să prac
tice activitate de comerț.

(2815)
• Singurgju lul.iana, eu 

ultimul domiciliu în Deva, 
Aleea Lalelelor, bl. AB 1. 
sc. 3, ap. 58, este citată în 
Dosarul 4080/97 al Jude
cătoriei Deva, pentru ter
menul din 3. 10. 1997.

(2854/56)
• l’rimesc, in gazdă e- 

leve. Tel. 616017, după 20.
• Direcția Silvică Deva, 

cu sediul în Deva. str. Titu 
Maiorescu, |nr. 2, organi-; 
zează în data de 29. 09. 
1997, ora 10,(81. LIC IT XȚIE 
pentru:

1. V'ânzarca masei lem
noase pe picior din pro
ducția anului 1997. Pol 
participa toți agenții eco
nomici care sunt atestați 
pentru exploatarea masei 
lemnoase și care nu au

■ debite restante față de Di 
recția Silvică Deva și o- 
coaiele silvice din subor
dine.

2. Vânzarea materialului 
lemnos fasonat în condiția 
loco drum auto forestier.
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GltUrUL sCOLAlt GALAN
| ANUNȚĂ |

Licitație pentru achiziționarea a două cal- ?
I culatoare IBM pc 586. Ofertanții se pot adresa I
I la secretariatul liceului, telefon 730610. Iaci- j 
J tația va avea foc pe data de 30 septembrie a.c., •
I ora 9, Ia sediul liceului. |

’ GRUPUL ȘCOLAR CĂLAN !
ANUNȚĂ |

Scoaterea la licitație a lucrărilor de dera- - 
| tizare. Informații la tel. 730610. Licitația va | 
• avea loc pe data de 30 septembrie a.c.. ora 9. : 
I la sediul liceului. '
■ • * 
I----------------- ---------------------------------— I
j S.C. „SIDERURGICA- S.A. HUNEDOARA j

Cu sediul în Hunedoara, str. Piața Iancu 1 
j de Hunedoara, nr. I, organizează ’’citație pu- | 
. blică începând cu data de 15 octombrie 1997, - 
| în fiecare joi, ora 11,00, ia sala CFU din ca- | 
‘ tirul unității, pentru vânzarea a 1-1 locomotive ' 
I LDII 700 CP. I

Relații suplimentare se pot obține la tel. i 
I nr. 051—716121 — interior 2526 — SERVICIUL ; 
I MECANIC — Biroul Plan. |

Participant ii la licitație vor depune la ca- , 
| sieria unității o garanție de 10 la sută (li.fi va- | 
< loarea de începere a licitației. ’ •i •

Pol participa agenții econo
mici care nu au debilo față 
de Direcția Silvică.

Masa lemnoasă neadju- 
ilccată -se va licita din nou 
în data de 3. 10. 1997, ora 
111,00.

Relații sc pot obține la 
sediul nostru și ocoațelc 
silvic? din județ. Tel. : 
051/221599, 221619, 225199.

(2827)
• Corpul Expcrților Con

tabili și Contabililor Auto
rizați din România — 
Filiala Hunedoara — Deva, 
Deva, str. Libertății, bloc
I. 4 mezanin, tel./fax 214658.

Anunță pe contabilii a- 
utorizați promoția 1997, 
care nu s-au înscris în 
corp, precum și acei mem
bri experți și contabili 
autorizați care nu și-au 
achitat cotizația pe 1997, 
că pe data de 10 octom
brie 1997, se va încheia 
tabloul corpulu; pe 1998, 
iar pentru acei care nu-și 
vor achita cotizația ră
mân răspunzători penii u 
radierea lor din corp și 
excludere din activitate pe 
1998.

Reamintim cu această 
ocazie că pe. baza decla
rației de venit acei experți 
și contabilj autorizați care 
din diverse motive nu au 
efectuat și nu efectuează 
activități prevăzute în
II. G. nr. 183/1996 ca: ve
.rificări și certificări de bi
lanț, cenzorate, țineri de 
evidența contabila etc.,
•în afara meseriei de bază, 
vor achita cotizația de 
60 (810 lei pe anul 1997.

BIROUL PERMANENT. 
• ’ ’ (2853)

( PIERDERI J
• Hermit talon Lancia

Delta, pe numele Răsco- 
lean Gabriel. Se declară 
nul. (912061)

• Pierdut certificat ac
ționar nr. 3659993 SC C<r 
sial SA Deva pe numele 
Lăsconi Claudia. Se de
clară nul. (2821)

• Pierdut certificat ac
ționar nr. 3659997 SC Ca
sial SA Deva, pc’ numele 
Lăsconi Viorel. Se declară 
nul. (2822)

• Pierdut certificat ac
ționar 3659992 SG Casial 
SA Deva pe numele Lăs- 

eoni Beli. Se declară nul.
(2823)

• Pierdut pașaport pe 
numele Ungurn Iordache, 
Hunedoara. Se declară nul.

(2734;
• Pierdut certificat ac

ționar Casial pe numele 
Lazăr Adrian.’ Sc declară 
nul. (2818)

• Pierdut certificat ac
ționar Casial jie numele 
Lazăr Rafila. Se declară 
nul. (2817)

OFERTE DE 
. SERVICII
• Angajăm vânzători

(vânzătoare) și șofer pen
tru difuzarea presei. Con
diții avantajoase. Telefon 
233511, orele 9—11. (7916)

• Angajez muncitor a-
gricol pentru localitatea 
Săntandrei. Se asigură 
cazare și masă. tel. 227801, 
673161. (2812)

• SC Riviera Rin.
Vâlcea angajează dan
satoare restaurant. A- 
siguvăm cazare, masă.
Tel. 050/712638. (2809:

L ÎNCHIRIERI J
• Ofer spre închiriere a-

partament 3 camere ultra
central nemobilat. ' ând ca
napea. Tel. 673162, între 
orele 17—21. (2732)

• Incliiriem .iese biliard 
nr. 7. Tel. 219232/211011.

(2730)

(COMEMORĂRI 1
• Părinții, fratele, 

soția și apiii anunță 
cu marc tristețe îm
plinirea a 40 de zile 
de la dispariția ful
gerătoare, la numai 
35 de ani, a dragului 
lor

11 HAN '.1AR1Ș 
ttin Orăștic. Dumne
zeu să te odihnească 
in pace! (2828)

• Au trecut șase 
săptămâni de ia dis
pariția ta neașteptată, 
dragă

IULIAN
Unchiul Nelu, mătușa 
și Delia. (2828)

• Cu pioșenie anunțăm 
împlinirea a 6 săptămâni 
de la decesul scumpului 
nostru sot, tată și bunic 
FARTAT ’ CONSTANȚJN 

• COSTICA)
Comemorarea azi 20 .sep

INSTALEAZA
-’ Sis'.eme âutCmut*  :!’• .-.•pra-x- p . trr 

la efracție și incendiu
. Sisteme de televiziune ci» -•

Sisteme decontrol al accesului prin u.p' ■
’ Sisteme de-ink.-rfoniț: șl . id--o nterfotii? 

Marineauto
Qu.tmuri termoi/o!aiodr-‘si su .ri/antu _M-

' Edupaniwtele bio$<te sum de pro. esența CANADA $» Sb A

CUIWPVETiRIIAIÎNSIGI»
k_____________________J_______ ■____ I

tembrie 1997, ora 9,00, la 
Catedrala Ortodoxă — str. 
A. Iancu din Deva.

Odihncască-se in pace.
(UP)

• S-a împlinit, un an 
trist de când a plecat, lă
sând un gol imens in ini
mile- noastre, iubitul nos
tru soț, tată, socru și bu
nic

ADAM BARBONI
Nu te vom uita niciodată!

(1030)

[. DECESEl ]

• Colegij de lo Ca
sial ȘA Deva sunt a- 
lături de ing. Dum
bravă Petru greu în
cercat de pierderea 
tatălui

s IO AN DUMBRAVA 
Sincere condoleanțe;

(2841)
• Cu nemărginită 

darero în suflet sun
tem alături de tine, 
dragă Adina, la greaua 
încercare a pierderii 
premature și fulgeră
toare a tatălui tău

ILIE ION 
(49 de ani) 

Colegii și prietenii din 
Brutăria Neamț, triști 
și- înmărmuriți, aduc 
un ultim omagiu o- 
mului deosebit care a 
fost tatăl tău drag.
Odihnească se în pace. 

(2846)

* '• • • I- •'
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