
ÎN ZIARUL DE AZI: • Viața noastră cea 
ac toate zilele: în plină toamnă la Vorța; Sur
sa avuției comune, Izolarea și învățământul; 
• Din țară, din lume; • Foaie pentru minte 

inimă; • Caleidoscop.

ÎN EDIȚIA DE MARȚI: • Energeticienii 
contestă, restructurarea în RENEL; • Confe
rințe de presă (PNL, PNL — CD, PAR); • 
„Dialog**  — reprezentanță în Deva; • Sport 
(cronici, rezultate, clasamente din toate divi
ziile de fotbal); • Retrospectivă; • Club T.

slab la moderat din v< 
și nord — vest. Din 
neața local ceață în zo 
nelo joase. Izolat brumă. J 
Temperaturile minime 3 
vor oscila între 1—6j 
grade C, iar cele maxime J 
între 11—19 grade C. J

'•W/AMAWAWiW.'r.'.V.V.'.V.Vr.W.W/^.W,'

„SE DA SAU NU 
CĂLDURA?

VREMEA

£ Vremea va fi frumoasă.
4 Cer variabil, noaptea și
5 dimineața senin. Vânt 
L.

'■s
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Pentru ieșirea din criza 
de management

Este o realitate incon
testabilă faptul că activi
tatea oricărei firme, mal 
ales în condițiile tranzi
ției, se găsește într-o re
lație directă cu calitatea 
managementului. Cum la ora 
actuală există părerea una
nim recunoscută după care 
criza ce se manifestă în 
privința managementului a 
determinat șl falimentarea 
unor societăți comerciale, 
apare deosebit de impor

tantă cunoașterea expe
rienței înaintate în dome
niu și adaptarea, cât mai 
rapidă, la cerințele econo
miei de piață.

Cititorii ziarului nostru 
au luat cunoștință despre 
faptul că, prin Genu-ul 
de Afaceri Transilvania — 
Deva (GAT), în colaborare 
cu Canadian Executiv Ser
vice Organization (CESO) 
•— Canada, s-a organizat 
un curs de marketing, ma

nagement financiar și pre
gătire pentru parteneriate 
de afaceri. Un astfel de 
curs și-a început activita
tea în această săptămână, 
Ia Casa sindicatelor din 
Deva, unde am avut o 
discuție cu cei doi lectori 
consultanți canadieni, res
pectiv dl. Dennis Loader și 
Jeremy Shrive, precum și cu 
dna Flavia Arșoi, directorul 
GAT Deva. Iată, exprimat 
sintetic, părerile interlo

cutorilor, despre acest 
curs, care se află în des
fășurare.

Intre altele, dl. Dennis 
Loader ne.a spus: „Este 
pentru a cincea oară când 
mă aflu în România pen
tru a susține astfel de 
seminarii. Primul a fost

A consemnat
NICOL AE TÎRCOB

ASTA E PROBLEMA!"
Au stat față în față, la 

Prefectură, joi, 2 octom
brie, eei de care depinde
— cum nu tocmai docu
mentat se spune și se crede
— urcarea sau coborârea 
temperaturii în apartamen
tele din Deva, respectiv 
conducerile RAGCL Deva și 
Filialei Electrocentrale Min
tia. Au participat dl sub
prefect Segesvari Nicolae, 
dar și primarul municipiu
lui, dl Mircea Muntean, 
reprezentanți ai mass-mc 
dia.

Frigul răbdat acasă sau 
la slujbă, în zilele din 
urmă, se datorează, cum a 
reieșit din discuții, da
toriilor pe care regia de 
gospodărie comunală le 
datorează RENEL. La rân
dul ei, regia se confrun
tă cu unele greutăți în

sensul că nu reușește ss 
perceapă de la asociații 
taxa de anticipație, atât 
de mult controversată, cât 
.și unele datorii pentru 
servicii.

Discuțiile s-au axat în 
jurul taxei de anticipație 
care a revenit în dezba 
teri ca un laitmotiv. Re
dăm, succint, din dlalo 
gul celor aflați la întâi 
ni re :

• în total avem de pri 
mit de la RAGCL 2,7 mi 
liarde lei — respectiv 1,63. 
miliarde plata energiei ter 
mice și 1,134 miliarde lei 
taxa ilc anticipație. Să ve 
dom ce se face, ce se plă 
tește. Dispozițiile sunt cla

ESTERA SÎNA
(Continuare în pag. a 6-a)

j COMUNICAT
Delegația Comisiei Europene în România anun- 

î ță deschiderea celei de a doua runde de selecție 
. ipentru micro proiectele Phare pentru Democrație și 
’ Phare Lien, în luna octombrie a acestui an.

Delegația Comisiei Europene în România invită 
organizațiile ncguvcrnamcntale, asociațiile profesio- , 
nalo și consorțiile locale interesate să ia parte la 

’ sesiunea de informare organizată cu acest prilej.
Prezentarea acestor micro-proiecte va avea loc 

. în data de 6 octombrie (luni), ora 15, în sala mare 
’ de ședințe de la Prefectura Județului, din tnunici- 
1 pilii Deva.

Festivalul
CETĂTII“ - la

>

- Die director, numă
rătoarea inversă pentru 
cea de-a două ediție a 
festivalului „Serbările Ce- 
tății“ practic a început. 
Gum au pregătit organl-

„SERBĂRILE
a doua ediție•

cursurile), pentru Institu
ția noastră (Gasa de Cul
tură) urmează o săptămâ
nă de „foe“, cum s-ar 
spune. Va fi săptămâna 
„Serbările Getății" (6—12

Interviu cu dl. AVRAM DARA, 
directorul festivalului

zatoriî acest festivul de- 
vean?

—- După ce. cu trei zile 
în urmă, am deschis 
cursurile Universității 
Populare a Gasel de Gul. 
tură Deva (înscrierile con
tinuând până la 15 oct., 
când vor începe efectiv

oct.), pe care ne-am stră
duit s-o pregătim cu ac
țiuni, programe care să 
corespundă, în general,

Interviu realizat de 
GEORGETA BlRLA

(Continuare in pag. a 2-a)

î’cURSUL VALUTAR ]
I t OCTOMBRIE I

■ ®ursurlle Incluse In aoeastă listă au la bază ■ 
leotațli ale societăților bancare autorizate să cfec-1 
itueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă I 

nu implică obligativitatea utilizării cursurilor tal
■ tranzacții efeatlve de șahi mb valutar șl înregistrări. I

i: 1 dolar SUA 
I marcă germană

7648 lei 
1302 lei• 100 yeni japonezi 6270 lei• 1 liră sterlină 12337 tel• 1 frâne elvețian 5241 Iei• I franc francez 1280 tei• 100 lire italiene 439 lei

ț „DllAGU-MI-ISA j 
j CÂNT, SĂ JOC**  t

După cele trei discuri 
' și alte trei casete apă- 
’ rute după 1990, cunos

cuta solistă a muzicii 
populare românești Ma
riana Anghel s-a mai 
bucurat recent de o 
realizare de acest fel. 
Noua casetă intitulată. 
„Dragu-ml-i să cânt, 
să joc" cuprinde 13 
frumoase cântece spe- 
cifilce Țării Hațegului 
și Văii Streiulul, zona 
de baștină a interpretei.

Lansarea a avut loc 
joi seara, la salonul 
„Bingo" din Simeria, 
orașul în care, în ur
mă eu 15 ani, foarte 
tânăra pe atunci Ma
riana Anghel obținea 
primul său premiu I, 
la „Cântecele Streiului". 
Următorii doi ani au 
fost cel ai remarcării 
șl ascensiunii pe scena 
muzicii populare ro
mânești, solista fiind 
remarcată de Marioara 
Murărescu șl „promo
vată" în cunoscuta sa 
emisiune „Tezaur fol- 
clorlc* 1.

1 Joi scara cei pre- 
zenți la salonul „Din
go" au fredonat alături 
de Mariana Anghel cele 
mai cunoscute refrene 
ale cântecelor sale, în 
final protagonista serii 
oferind numeroase a- 
utografe pe noile ca. 
sete. (G.B.)

(Continuare în pag. a 2 a)

Biserica din Hrăni-..> loto: ANTON SOCACl

I I 1 CANDIDAȚI PENTRU
FUNCȚIA DE PRIMAR j

' AL ORAȘULUI SIMERIA

(Orașul Simeria se a- 
flă în plină campanie e- 
J lectorală, urmând ca, la 

| 12 septembrie curent, ce
tățenii de aici să-și a- 

I leagă primarul. Pentru a 
’ ocupa această funcție, se 
I întrec nu mai puțin de

cât 11 candidați, care 
I* sunt susținuți de parti

de, alianțe de partide 
sau sunt independenți.

| Vă prezentăm astăzi pe 
» cei ce aspiră a fi primar

la Simeria: loan llovi' « 
nani — PSDR; .Sabina I 
Armeanca — l’SM; Fu- ' 
geniu Dorin Manea — | 
independent; Gheorghe» 
Stoica — PD; Romulus I 
Tot — PUNR (PRM plus , 
PDAR); Mircea B&ltat — | 
PDSR; Alexandru Gabor J
— PNȚCD; Liviu Dădilă l
— PNL; Pa vel Irimie — I
PS; Laur a Muntean — J 
PNȚ; Romi Cărmăzan — | 
independent. (V.N.) *

I

I în noaptea de sâm-j- 
1 bâtă, 4 octombrie a.c., I 
ț spre duminică, 5 Oc- Jț 
ț lombrie a.c., acele cea- 
« sornicului vor fi date , 
I înapoi cu o oră. Astfel f 
l ora 1 devine ora 0. ••

— • f t t • — t
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Pentru ieșirea din criza de
I

(Urmare din pag. 1)

susținut la Universitatea 
Ovidius clin Constanta, iar 
celelalte In Iași, Brăila 
și la Sibiu. Cu această 
experie ită cred că am 
sjuns spec'alistul pentru 
Românii al organizației 
CESO. care numără în 
prezent aproximativ 4000 
de consultanți".

Abordând același su
biect. dl. Jeremi Shrive 
afirma că dânsul se află 
pentru prima oară in Ro
mânia. mărturisindu-ne 
că: „Sunt bucuros că prin 
acest proiect CESO am 
ajuns la dumneavoastră în 
țară. Sperăm să fim de 
un real folos managerilor. 
De când am aflat lista 
firmelor participante, noi 
doi am lucrat la modela
rea cursului in funcție de 
specificul firmelor vizate 
ți interesate. Pentru noi 
este o experiență aparte, 
deoarece firmele acestea 
•unt din divers» domenii 
de activitate, cu specific 
și de mărimi diferite".

Referitor la probleme 
de consultanță, pe care 
le au cuprinse ca parte 
integrantă a acestor cursuri, 
dl. Loader a arătat că: 
„In paralel cu planul de 
seminarii și după termi

narea acestora, împreună 
cit colegul meu vom trece 
la consultanța acordată 
fiecărei firme participante, 
astfel încât fiecare firmă 
să beneficieze de 2—3 zile 
de consultanță. Vom dis
cuta cu fiecare manager 
în parte problemele spe
cifice, după care vom re
veni cu eventuale sugestii 
și recomandări. Am con
dus și noi firme in Canada, 
SUA și Marea Britanie și 
știm din proprie experi
ență că managementul u- 
ne, firme nu este o joacă".

In legătură cu organi
zarea si desfășurarea 
musului actual și cu alte 
colaborări la care parti, 
cipă CESO și CAT, dna 
Arsoi ne-a precizat că, 
prin intermediul CAT De
va. --a făcut cunoscut 
și s.au oferit tuturor 
membrilor să, servicii de 
specialitate ale organizației 
CESO Încă din luna fe
bruarie a acestui an. 
.Vreau să spun, In con
text. că în afara acestui 
curs, a mai sosit, la O- 
răstie, un consultant pen. 
tru o perioadă de șase 
săptămâni. Acesta a venit 
la solicitarea firmei Fares 
SA, pentru îmbunătățirea 
activității de reclamă și 
promovare. De asemenea, 
în luna noiembrie a.c. 
firma Simal Exim SRL 
«membru al CAT Deva) 
va beneficia de serviciile

management«
unui' alt consultant al a- 
celeiași firme, având ca 
obiectiv pregătirea activi
tății de producție de mo
bilă". Printre altele, dna 
Arșoi ne.a mai precizat 
că la actualul curs parti
cipă cursanți de la 16 
firme din județul nostru, 
Intre care amintim socie
tățile comerciale: Apolo, 
Coratrans și Devasat De
va, Termorep și Dolomită 
— Talc Hunedoara. San. 
sere Sântandrei, Atelierele 
Centrale Crișcior și altele.

De reamintit că CESO 
este o organizație non- , 
profit, fondată în anul ' 
1967, pentru a asigura ser- , 
vicii gratuite, prin inter
mediul consultanților vo
luntari, în țările în curs 
de dezvoltare și în Ca
nada, iar din 1990, șl în 
țările Europe5 Centrale 
și de Est, obiectivele sale 
fiind acelea de a promova, 
de o manieră apolitică, 
creșterea economică și so- : 
cială, pretum și bunăsta- 1 
rea oamenilor din aceste 
țări. Evident că, în acest 
context, se înscrie și ac
tualul curs organizat la 
Deva, existând convinge
rea că în urma acestor i 
cursuri, firmele partici
pante își vor îmbunătăți 
managementul și își vor 
rezolva problemele ma
jore privind pregătirea 
unor parteneriate externe 
de afaceri. •

Festivalul „SERBĂRILE CETĂȚII" la a doua ediție
(Urmare din pag. 1)

gusturilor tuturor catego
riilor de cetățeni ai o- 
rașului nostru. In plus, 
din dorința de a desfășura 
unele manifestări de am
ploare în aer liber, am 
mutat calendaristic și tra
diționalul Festival inter- 
județean de muzică ușoa
ră „Stelele Cetății", in- 
cluzându-1 în cadrul a- 
cestei ediții a „Serbărilor 
Cetății".

— Ce vor oferi, concret, 
aceste Serbări locuitorilor 
Devei?

— Prima zi (6 oct.) va 
fi dedicată în mare parte 
copiilor. După deschiderea 
festivă, cu simpozionul 
științific „Francisc Hossu 
Longin — 150 de ani de 
la naștere" (organizat de 
Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva, în sala 
festivă a Primăriei, la 
ora 10,00), formația de 
teatru de păpuși a Casei 
de Cultură (condusă de 
aceeași inimoasă Maria 
Costa) va prezenta două 
spectacole pentru cei mici 
(orele 10,30 și 12,30), în 
Sala mare a Casei de Cul
tură.

I ubitorilor de folclor 
le-am pregătit marți (de 
la ora 18,00) un specta
col folcloric susținut de 
ansamblul de cântece și 
dansuri populare „Sil. 
vana" și de tineri ori 
prestigioși soliști ai sce

nei muzicii populare ro
mânești (Lia Ciobanu, Va
lentin Crainic, Ana Ban. 
ciu, Mariana Deac, Mari
ana Anghel, Drăgan Mun
tean și Cosmina MOntean), 
alături de momentele u- 
moristice aparținând lui 
Mircea Păcuraru.

Următoarele trei zile 
(8—10 oct.) vor fi ale 
„Stelelor Cetății" — cu 
faza de preselecție, apoi 
concursul propriu — zis 
(9 oct., orele 16,00 și 19,00) 
și recitalul interpretului 
Aurelian Temișan, pentru 
ca vineri (10 oct.) să aibă 
loc Gala laureațdor, ur. 
mată de recitalul lui A- 
drian Enache, care va fi 
și prezentatorul „Stelelor 
Cetății".

N-au fost uitați nici 
Iubitorii picturii, ej fiind 
invitați în 11 oct. (ora 
11,00) la vernisajul expo
ziției personale a artistu
lui plastic Mircea Bâtcă. 
de la Galeriile de artă 
„Forma". în aceeași zî, 
la ora 17,00, va avea loc 
și o demonstrație de gim
nastică realizată de com
ponentele lotului național 
de gimnastică (în fața Ca
sei de Cultură).

Din cele mai reprezen. 
tative zone ale artei 
populare românești vor 
fi -xpuse obiecte și lu
crări specifice genului, în 
cadrul Târgului meșterilor 
populari din 11—12 oc
tombrie

Ultima zj a festivalului

(12 oct.) este rezervată 
recitalului extraordinar de 
vioară al maestrului Ște
fan Ruha, acompaniat la 
pian de Ecaterina Botar. 
Apoi, intenția este ca a- 
ceastă săptămână cultural- 
artislică • ••cheie cu
un foc de artificii.

— Așadar, die director, 
în ciuda condițiilor de 
austeritate s-au găsit to
tuși resurse (financiare și 
umane) și pentru o așa 
generoasă manifestare; de 
unde vin aceste „resurse"?

— Pe lângă organizato
rii festivalului — Primă
ria municipiului Deva, 
Casa de Cultură Deva, 
Inspectoratul pentru Cul
tură și Centrul de Creație 
Populară ale județului Hu
nedoara, a existat și sus
ținerea finan-.ară a spon
sorilor, dar și cea morala 
a unor oameni de suflet, 
care s-au oferit să facă 
anumite servicii în mod 
gratuit, alături de ,,echi. 
pa tehnică" a festivalului 
(regia — Vali llyeș, sce
nografia — Ion Axente 
Bozcșan, director — A- 
vram Dara — n.n.J. Fa
cem pe această cale o 
invitație tuturor locuitori, 
lor municioi’ilui să uite 
o săptămână de necazu
rile cotidiene, știut fiind 
că muzica, dansul, cul
tura ne înalță, ne hră 
nește spiritua1 și cor.tr 
buie în mare măsură Ju
formarea simțului un. in 
al individului, ca om.

SÂMBĂTĂ, 4 OCTOMBRIE

( TUR 1 )
7,00 Bună dimineața de la... Iașii; 8,30 

Alfa și Omega: 9.05 Salty (s); 9.55 Ba da, 
ba nu!; 10.50 Cap sau pajură (f. Rusia, 
1995); 12,30 Mork și Mindy (s): 13,00 A- 
merica sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14,00 
Mag. sportiv. Fo;bah „U*  Cluj-N. — Di
namo; 16,00 Mapamond; 16,30 A doua 
alfabetizare; 17,00 Start-Rcc; 18,00 D.a;
18,30 Hollyoaks (s); 19,00 Teleenciclope- 
dia; 20,00 Jurnal; 21.00 Savannah (s); 21,55 
Le-ați văzut, nu le-ati văzut, merită să 
vă uitati!; 23,40 Piața Spaniei (s); 0,35 
Volei: Semifinalele CE fem.

( TVR2 )
7,00 Iubire interzisă (r): 8,00 Euronews;

8.30 Lupii aerului (s); 9.30 Pas cu pas;
10.35 Mondo-Blitz: 11.30 TVR Cluj-N.;
13.30 Actualitatea culturală; 14,00 Emilie 
(s); 15,10 Tradiții: 15.35 D.a; 16.00 Seicul 
(s); 18,00 Serata muzicală TV; 20,00 Minl- 
serie: Vremea uriașilor (SUA 1991, p I);
21.35 Telesport: 21,40 Vremea uriașilor 
(ultima p.); 23,10 Conviețuiri; 23,40 Bai 
la Don Ginvanni; 0.30 TVM Mesager.

(___ ANTENĂ"j )
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges 

(r); 8,00 Tele-Dimineața; 10,20 D.a; 10,40 
Film serial: 12,30 Dragoste cu năbîdăi 
(*):  13,00 Viată sălbatică (do); 13,30 Ora
șele lumii (do): 14,00 Știri; 14.20 Sălbati
cul (f/r); 16,30 Club Hawaii <s); 17.10 In
tre prieteni- 18,00 Misiune la Chicago (s); 
19,00 Observator; 19,45 Trandafirii aduc 
moartea «thriller SUA 1993); 21,30 A tre
ia planetă de la Soare (s); 22,00 Beavis 
și Butthead (s); 22.30 Nici o clipă de plic
tiseală (s); 2.3.00 Hollywood Top Ten; 0,00 

.»i. mrri ii.........

Știri; 0,10 Aphrodisia (s); 0,35 Arthur Rim- I 
baud, cu vântul călător (f. Fr. *95,  p. II). | 

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

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

( . PRO - TV )
7,00 D.a; 8,00 Povestea magică; 8,30 Su- 

perboy (s); 9,00 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s); 10,00 Expediție disperată (f/r); 
12,00 îniâlnlre cu presa; 12,55 Știri; 13,00 
Generația PRO: O căsnicie perfectă (s); 
înalta societate (s); Sport și muzică; Wal
ker, polițist țexan (s); Hercule (s); Xena, 
prințesa războinică (s); 18,15 Adevărul 
gol-golut (s); 18,45 Te uiți și câștigil (cs);
19,30 Știri; 20,15 Mac (dramă SUA 1993); 
22,15 Știri; 22,20 Millennium (s); 23,15 
Știri; 23,30 NYPD Blue — Viață de poli
țist (s); 0,30 Castelul blestemat (f. Spa
nia 1991); 2,00 Știri.

( PRO - TV - DEVA ]
8,30 — 7,45 „Gh’ci cine bate ia ușă !?" 

(r); 7,45 — 8,00 Știri, plus invitatul săp
tămânii fr}; 8.00 — 8,30 Desene animate; 
22,00 -— 22,05 Retrospectiva săptămânii

( DEVASAT + dt)
8.00 — 13,30 Videotext; 17,00 Scrisori 

video (doc); 17,40 Desene animate; 18,05 
Provocarea naturii (s); 19,15 Lo nord de 
paralela 60 (s); 20,00 Lost in Barrens (f);
21,30 U.S. News for ever (s); 22,30 Bri
gada de șoc (s); 23,00 Cursa spre libertate 
(f); 0,30 Film erotic; 1,30 Videotext

DUMINICA, 5 OCTOMBRIE

[ TVR I )
7,00 Bună dimineața... de la Cluj!; 8,30 

Lumină din lumină; 9,05 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s); 9,30 D.a; 10,00 Merg 
pe mâna tal (s. despre relațiile dintre 
copii și părinți, ep.I): 11,00 Viata satului;
12.30 Tezaur folcloric: 13,00 Serial de că
lătorii; 14,10 Atlas; 14,40 Turnul Babei;
17.30 Universul straniu al lui Arthur C. 
Clarke (s); 18,00 D.a; 18,30 Ce vrăji a mai 
făcut nevastă-mea, Samantha? (s): 19,00 
Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 21,00 lîomnul 
Destin (f. SUA 1990); 22,50 Camei Planet; 
23,55 Portrete în acvaforte; 0,25 Volei: 
Finala CE feminin.

(______ TVR2 )
7,00 Sunset Beach (s); 8,00 Euronews;

8.30 Lupii aerului (s); 9,30 Ferestre des
chise; 10,35 Lecția de muzică (ep. 1);
11.30 TVR Iași; 13,30 Memoria exilului 
românesc; 14,00 Emilie (s); 15,10 Dor de 
dragoste, de joc; 15,35 D.a; 16,00 Micaela 
(s); 16,55 Șeicul (s); 18,00 Alo, tu alegi!: 
19,00 Ultimul tren; 20,00 în plină acțiune 
(s. SUA 1996, ep. 1); 21,00 Repriza a tre
ia. Fotbal: Steaua —> Rapid; 24,00 Varie
tăți internaționale; 0,30 TVM Mesager.

(__  ANTENA 1 |
7/10 Știri; 7,40 Film serial; 9,10 D.a; 

10,00 Animal Show (s); 10,30 Un câine cu 
imaginație (s); 11,10 Controverse istorice 
(do); 11,40 Spirit și credință: 12,10 Vede
ta în papuci; 12,50 Caleidoscop (div.); 14,00 
Știri; 14,10 Alertă pe plajă (s); 14,55 O 
femeie — un bărbat și jumătate: 15,20 
Hollywood Top Ten (r); 16,30 Club Ha
waii (s); 17,00 Millennium; 17,45 Dragos
te cu năbădăl (s); 18,15 Printre rânduri; 

19,00 Observator; 19,45 Din nou împreună 
(dramă SUA 1992); 21,30 Burlacul (s); 22,00 
Giulîa (s); 23,00 Sirenele (S1: 0,00 Șliri; 
0,10 Barbarosa (f); 1,40 Muzică.

( ANTENA I - TV-OEVA)
10,00 — 10,10 Rctrospc.-tiva săpt. (r); 

10,10 — 10,30 l’iai de cânt și dor (muzi. 
că populară); 11,10 — 16,20 Meci de 
fotbal.

[ PRO -TV ~)
7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s); 9,30 

Super Abracadabra; 11,00 Foc și gheat7' 
(f. SUA 1983); 12,55 Știri; 13.00 O câs. 
cie perfectă (s); 13,30 înalta societate (Su 
11,00 Automobilism: Formula 1 MP aJ 
Luxembourg; 16,30 Lumea filmului; 17,00 
Efecte speciale (s); 17,45 Norocosul (s);
18,30 Beverly Ilills (s); 19.30 Știri; 20,15 
Să mori tânăr (dramă SUA 1991); 22,15 
Știri; 22,20 Susan (s); 22.50 Știri; 23,17 
Prima pagină — rev. presei; 23,50 Pro
cesul etapei; 1,00 Știri.

( PRO - TV - DEVA )
7,00 — 7,05 Retrospectiva (r); 7,05 — 8,30 

Desene animate; 8,30 — 9.00 No comment, 
-— „vorbiți aici!“.

( DEVASAT + )
8,00 — 14,00 Reluări; 17,00 Desene ani

mate; 18,45 Zoo (doc.); 19,15 La nord de 
paralela 60 (s); 20,00 F.a.: Omul de la 
balcon; 21,30 Sporturi safari; 22,30 Bri
gada de șoc (s); 23,00 Vrăjitorul (f.a.); 
0,30 Serial erotic; 1,30 Videotext.

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal: 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBERIU ISTRA TE, vicepreședinte (redactor șef adj.); 
SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TlRCOB, membri.
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durilor noastre, de numai 
8 milioane lei la acest ca
pitol, vom mai pregăti 
pentru iarnă și alte dru
muri.

între satele Valea Lun
gă și Vorța s-a asfaltat, 
de către Direcția Jude
țeană de Drumuri, 1 km 
de șosea. Cu toată bună
voința dumnealor, ritmul 
este lent, din lipsa bani
lor. în *76. spre exemplt, 
s-a început modernizarea 
drumului județean 706 
(de la ramificația Vorța— 
Bretea) șl s-au realizat, 
până tn prezent, aproxi
mativ 10 km

I Discutând cu dl loan 
l Miclăuș, directorul cămi- 
i nelor culturale, proble- 
j ma banilor revenea ea 
!Un laitmotiv. Insuficien

ța acestora condiționea- 
< ză repararea și Intrețl- 
î nerea căminelor cultu- 
I rale. în limita fonduri- 
i lor s-au făcut totuși lu- 
) crări la Coaja (unde s-a 
ț restrâns sala de clasă în 
L favoarea căminului). La 
J Valea Poienii s-a înlo- 
I cult pardoseala și era pe 
1 terminate zugrăvitul. A- 

nul viitor cel din Visca 
va intra în reparații, 

ț conform devizului lucră- 
i rile fiind estimate la a-
• proape 100 milioane de 
| lei. Șl tot anul viitor se 
L intenționează renovarea 
? așezământului din Cer- 
1 teju de Jos. Probleme 
L sunt cu cel din Vorța, 
I căruia din lipsă de bani 
j nu-i poate fi schimbată 
1 starea.

Aceasta este părerea 
dlui Mircea Sturza, preot 
Ia Visca, Valea Poienii șl 
Luncșoara. Despre eno
riașii săi părintele spune 
că vin, cam aceiași, In 
medie câte 100 de persoa
ne din fiecare sat, iar în 
Luncșoara sunt toți orto
docși (nu sunt penticos
tali). Participă mal mulți 
când sunt parastase, cu

l CUVÂNTUL LIBER
.•••   IIIUM» '.......................................  ’ ’ • '
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|[oF7a/a noastră cea de toate zilele J 

ÎN PLINĂ TOAMNA LA VORȚA

Față de alte comune, Vorța este puțin mal deo- J 
) sebită. Deși Izolată, satele sale nu-s pustii, grație > 
l reluării, in prima jumătate a acestui secol, a ex- i 
J ploatăril zăcământului complex din subteran. în frun- J 
i tea comunei se află un om destul de tânăr dar cel j 
ț mai vechi primar (din județ, după cum se pare;, ajutat i 
i de „clanul" Miclăuș (cei trei cu același nume — vi- / 
1 ceprimarul, secretarul și contabilul primăriei). Exis- ’ 
) tă speranța că. fiind la o margine de Apuseni, se va ] 
l „tăia" o altă cale de acces spre ieșirea din „fundă- L 
(• tură" și atunci probabil că-șl vor aminti de această ? 
) comună, cu oameni foarte bucuroși de oaspeți, șl fo- î 
ț ruri care azi prea des o uită. (

Unii ne ajută, alții ne ignoră 3 = = = = =3 r

Frământări, dorință de 
a rezolva totul bine și co" 
rect în folosul oamenilor, 
aceasta a fost prima noas
tră impresie când am in
trat la Primăria Vorța. 
Pentru unele probleme, 
Insă, cum afirma dl pri
mar loan Honae, nu se 
găsesc soluții. Cel puțin 
deocamdată.

— Cane ar fi acestea 7
— De anul trecut am 

procurat 40 corpuri de 
iluminat și în acest an 
încă 20. Nici până acum 
25 dintre acestea nu sunt 
montate, căci au găsim 
înțelegere la RENEL. Oa
menii strigă după noi de 
ce nu plantăm corpurile 
care au costat bani mulțl 
(160 000 lei/buc.), dar nu 
depinde doar de noi. Con
tabilul primăriei s-a de
plasat la RENEL. Acolo 
I s-a răspuns : „Noi mai 
avem șl altceva de lucru, 
nu numai Lămpile dv.“.

— Fiind la capitolul lu
crări gospodărești, ce ac
țiuni de Interes obștesc 
s-au realizat sau Intențio
nați să faceți

— Drumul care urcă la 
releu s-a surpat șl a tre
buit să-1 redeschidem. Ne-a 
ajutat pentru aceasta dl 
Gelu Simina, șeful Sec
ției drumuri Păuliș. Tot 
dumnealui no-a promis
<!•*•*•*•*•••*•••••*•*•*•*

Nu le este 
indiferent cum

arată satul
Dl Manole Marian, con

silier pentru Certeju de 
Jos, a «vut inițiativa or
ganizării unor acțiuni de 
reparare a drumurilor din 
sat, respectiv pe Valea 
Dragului șl Valea Mihăl- 
leascft. Oamenii au răs
puns In număr mare : au 
curățat șanțurile și mar
ginile drumurilor de mă
răcini, au plombat gropi" 
le cu piatră. „Dacă există 
voință — aprecia dl Da
mian Miclăuș, viceprimar, 
— se poate face. Unora 
dintre cetățenii celorlal
te sate ar trebui să le dea 
de gândit pentru a-și fa
ce și ei satele frumoase 
șl curate".

Ga și altădată, au răs
puns prezent Traian Pe
trescu Teofil Marian, Ma
rin Marian, Silviu Miclea. 
De menționat că la aces
te lucrări au luat parte 
|1 școlari.

Pagină realizată de
ESTERA SÎNA, 
VIORICA ROMAN 

j.1.*  a a • • • • s
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că ne va ajuta cu utilaje 
și pentru refacerea altor 
drumuri sătești. Din pă
cate, pe numeroase căi, 
pământul s-a erodat, in
tervenția noastră fiind 
aproape imposibilă de 
vreme ce o mașină de 
piatră concasată, plus 
transportul, costă peste 
350 000 lei. In limita fon-

In folosul 
oamenilor

)
I Fără bani si fără tineri ■ ■■

„Oamenii sunt credincioși

— Care-i stadiul punerii 
In posesie a pădurilor 7

— îmi pun întrebarea 
— a dispărut oare voința 
politică pentru continua
rea aplicării Legii 18 7 în 
acest an, am pus în pose
sie doar două parcele, pen
tru că „Silvicul", care tre
buia să asiste, nu a ve
nit. Din totalul suprafe
ței de pădure ce trebuia 
pusă în posesie, s-a pus 
doar 65 la sută. în ceea 
ce ne privește puteam fi
naliza. Fără asistența spe
cialiștilor, însă, nu pot să 
continuu aplicarea Legii 
18. Rog Prefectura, In
spectoratul silvic să ne 
ajute în această problemă.

— Care-i . colaborarea 
cu consilierii, cum sunt 
primiți oamenii la Pri
mărie 7

— Pot să spun că este 
foarte bună. S-a statorni
cit o informare directă 
între noi și consilieri pri
vind toate problemele lo
calității. Am reușit astfel 
să rezolvăm ceea ce am 
promis oamenilor. Ușa 
primăriei este deschisă la 
orice oră din si și noap
te. Avem un respect to
tal față de oameni și ne 
străduim să rezolvăm pen
tru ei tot ceea ce este 
posibil.

Ce se mal întâmplă 
în aceste cămine? Nu 
mare lucru. Cam 1—4 
baluri pe an. Pentru că 
nu există formații pro
prii, în comună sunt 
mulțl pocăiți și puțini 
tineri care să vină la ac
tivități culturale. Iar 
când se face bal, mulțl 
nu vor să plătească taxa 
de intrare, motivând că 
la vârsta lor sunt doar 
privitori. $1 fără bani 
muzica nu poate fi plă
tită. Aceasta va mal ră
suna îr acest an in așe- 
zămintele vorțene doar 
de sărbătorile de lamă, 
când tinerii colindători 
se vor aduna în ele să 
petreacă. Dar, poate, de 
la anul, se va relua o 
veche sărbătoare locală 
(abandonată de ma! mulți 
ani) — „Primăvara vor- 
țană".

nunii ori botezuri. Și se 
mai întâmplă și evenimen
te fericite, mal ales la 
Visca, unde tinerii au mai 
rămas pe-acasă.

Gât privește starea bi
sericilor, aceasta e bună, 
mal ales a celor din Va
lea Poienii șl Visca. Sea 
din Luncșoara e veche, 
din lemn, dar ca și cele
lalte două, e electrificată.

*■■■■■!■■ i i i i i i i 11 i i

I 
Sursa avuției comunei i ’ * 

buni". Din fericire. au | 
plecat șl „uscăturile", ca- ,IDe la Primăria Vorța 

t nl s-a spus că S0 la su- 
I' tă din avuția comunei se 

datorează minei, că dato- 
J rită el oamenii n-au pă- 
| răsit satele. La Sectorul 
• Vorța II, aparținător Ex- 
! ploatăril Miniere Vețel,
, l-am cunoscut pe dnll E- 
Imil Crăciun, inginer me

canic, șl ing. Silviu Nan, 
1* șeful sectorului.

De la ultimul, venit din 
J subteran pentru a putea 
| sta de vorbă, am aflat 
* că și aici au fost dispo- 
I nibilizări conform Ordo- 
, nanței 22. Au plecat, in 
13 serii, vreo 40 de oa

meni, ajungându-se de la 
î 126 la 84 la acest sector, 
I iar la celălalt, da pe te- 
* ritoriul comunei, de la 89 
I la vreo 50—60 de persoa- 
« ne. Plecările au dereglat 
I procesul de producție, tre- 
J cându-se de la trei la 
Idouă schimburi și , încă 

nu se acoperă în totali- 
J tate locurile de muncă. 
I Mirajul milioanelor a fă- 
* cut să plece și „băieți

Izolarea si
Din acest an școlar s-a 

închis școala din Certeju 
de Jos, pentru că în sat 
mal este un singur copil 
de vârstă școlară pentru 
clasele I—IV. Clase de 
gimnaziu are doar școa
la din Visca, cele din Vor
ța, Coaja, Valea Poienii 
șl Luncșoara având doar 
clase I—IV.

Școlile au fost reparate 
șl igienizate, la data docu
mentării mai fiind de ter
minat lucrările la Coaja 
șl la Visca (finisări care 
nu afectau desfășurarea 
cursurilor). La Visca, un
de s-au efectuat repara
ții mari, mai trebuia să 
se construiască o magazie 
de lemne. Va adăposti cei 
50 mc de lemne, ce urmau 
să fie tăiate. Și celelalte 
școli au fost aproviziona" 
te cu lemne.

i „De bună voie și nesiliți j 
I de nimeni" | 
IGutn ne spunea dl Vergii Miclăuș, secretarul 1 

primăriei, miercuri, 1 octombrie, și-au unit destinele

I tinerii Sorin Daniel Crișan. brigadier silvic șl Simo
na Gabriela Dane. învățătoare, ambii din Coaja, sat' 
iîn care își vor stabili și domiciliul.

Urărilor de viață îndelungată, cu copil buni și 
I frumoși, ale familiilor șl prietenilor din sat, ne ală

turăm șl noi. I

<

I Când plouă...
J ...nu se poate vorbi la 
I telefon, căci „ne auzim 
« toți pe fir". De 20 de an! 
i nu a mal fost reparată 
’ rețeaua, iar numărul a

re probabil se așteptau I 
să fie puse pe liber. ț

Indexările, de 1 septem- > 
brie și 1 octombrie, de I 
aproximativ 30 la sută în j 
total, fac să crească sa- | 
tăriile celor din subteran » 
în medie cu 300 mii let, j 
acestea ajungând la 1.5 , 
mil. lei (la care se adau- | 
gă sporurile). Aeeste mă- J 
riri îi mulțumesc pe or- | 
taci, apreciază dl Augus- ’ 
tin Căsălean, lider sindi- > 
cal. Și lucrurile vor re- I 
intra în normal „căci cei J 
rămași vor să facă trea- I 
bă'.

Cu producția, până la | 
disponibilizări, s-a stat bi- « 
ne. Trecerea la două | 
schimburi a făcut să nu . 
se mai poată realiza pre- I 
vederile de la începutul J
anului. Se speră însă că | 
prin conținutul bun al • 
minereului extras să se > 
facă planul și oamenii I 
să-și ia banii. J

învățământul
Problemele școlilor co

munei se datorează înca
drării lor cu dascăli cali
ficați. Datorită izolării, 
profesorii și învățătorii 
repartizați se străduiesc 
și reușesc să se detașeze 
în alte părți. Așa s-a în
tâmplat și in această 
toamnă cu cei doi învă
țători repartizați: o fată a 
plecat în alt județ, căsă- 
torindu-se: celălalt cadru 
a fost detașat „grație In
spectoratului școlar" spu
ne cu amărăciune dl Ho
nae. Așa că la Visca este 
titulară și calificată doar 
directoarea școlii; alt pro
fesor e în curs de califi
care, ceilalți 5 dascăli 
fiind suplinitori neoalifi- 
cați. Atât descălii cât șl 
elevii comunei sunt nave
tiști.

I 
paratelor telefonice In- • 
stalate este insuficient. | 
Au fost promisiuni că, « 
o dată cu automatizarea I 
centralei de la Ilia, se J 
va rezolva problema șl a 
pentru cei din Vorța. J 
Dar când, nu se știe cu j 
precizie. ’

Pe scurt
9 Cele 30 de persoane 

în drept să primească aju
tor social, și-au primit ba
nii la zi. Li s-a plătit in 
total suma de 1 77J 870 lei.
• Suprafața comunei es

te de 10 286 ha, în cele 7 
sate trăiesc 1330 persoane 
(450 gospodării).

9 S-au oficiat in acest 
an patru căsătorii, s-au 
născut 9 copil și au decedat 
18 persoane.

9 De trei ani. Dispensă
rii' uman Vorța nu -are me
dic. Vine o dată pe săptă
mână un medic de la Ilia. 
Dacă ar veni de 2 ori pe 
săptămână, s-ar acoperi ne
cesarul comunei.

• Sarcina aprovizionării 
populației sătești și-au a- 
sumat-o atât privatizațil 
că» și cooperația. Există în 
sate 4 magazine privatiza
te și alte trei aparținând 
Consumooop Ilia. Concu
rența dintre ele este bene
fică pentru oameni, cele 
privatizate practicând pre
țuri mai mici. Tot acestea 
aduc materiale de construc
ții sau obiecte de folosin
ță îndelungată, dar numai 
la comandă.

9 Pâinea se aduce de la 
Ilia, de două ori pe săp
tămână șt se desface prin 
magazinele cooperației.

9 De șase luni de zile, 
răufăcători au spart gea
murile bufetului din Vor
ța. dar nici până acum nu 
s-au descoperit făptașii. Im
presia noastră este — cum 
ne relatau unii localnici — 
că lipsește colaborarea din
tre primărie ți cei de la 
Poliție, care ar trebui să 
apere liniștea publică.

9 Pământul comunei se 
înscrie în a V-a categorie 
de fertilitate, din cele 5 mit 
de hectare fiind producti
ve doar 2 mii ha.

9 O mare suprafață de 
pădure figurează ca apar
ținând oamenilor dar e ex
ploatată de silvicultori. 
Practic marginea pădurii a 
tot coborât pe terenuri cu 
altă destinație inițială, dar 
nici o prevedere legală nu 
reglementează situația a- 
cestor suprafețe.

9 Creșterea vitelor e o 
sursă principală de venituri 
pentru localnici. O parte 
se valorifică prin baze de 
preluări, alta pe piața li
beră. Există 870 de bovine, 
800 porci. 520 ol și capre, 
65—70 de cai, 6000 păsări 
de curte. Din păcate, de 
la 4 cadre de specialitate 
s-a ajuns la un agent ve
terinar necalificat care nu 
poate face față singur (ar 
fi nevoie de măcar încă un 
cadru veterinar).

mrrj
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• Păcat că am îmbă
trânit fără rost! Ce-a 
fost in pocal s-a spulbe
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Unul dintre cele mai 
cunoscute cupluri de co
mici care au distrat mi
lioane de spectatori din 
lumea întreagă, au fost 
STAN LAUREL (n. 16. 
VI. 1890 în Ulverson — 
Anglia — m. 23. II. 1965, 
Hollywood) si OLIVER 
HARDY (n. 18. I. 1892, 
Atlanta — m. 7. VII. 
1957, Hollywood), cunos- 
cuți la noj sub numele 
de Stan și Bran.

S-au întâlnit pentru pri
ma dată în 1925, când 
Laurel se afla în Statele 
Unite în turneu cu o tru
pă de circ. Cum Hardy 
făcea film încă din 1915, 
producătorul Hal Roach

STAN ȘI BRAN
s-a gândit, ținând sea
ma de contrastul fizic 
dintre ei, să-i reunească

când cu succes „bariera 
sonorului", cei doi actori 
au fost nelipsiți de pe

COMICI VESTIȚI AI ECRANULUI

în primele bobine de 2 
acte (20 minute) într-o 
serie de comedii burlești.

De la început, adevă
ratul „erou" era Laurel, 
care deși „fragil" față de 
masivul Hardy, îi produ
cea acestuia cele mai 
mari neplăceri, aruncân. 
du-1 în situațiile cele mai 
grotești cu putință. Tre

ecran, timp de peste 25 
de ani.

Iată câteva din marile 
lor succese: „Pack up 
Your Troubles" (S. și B. 
în Legiunea străină) — 
1934, regia George Mars
hall, „Way Out West" (S. 
și B. în Vestul sălbatic) 
— 1936, regia Edmund 
Goulding, „The Dancing

Masters" (Maeștrii de 
dans) — 1943, regia M. 
St. Clair, sau „Block 
fteads" (S. și B. Eroi fă
ră voie) — 1938, regia 
John Blystone. Ultimul 
film, „Atol K“ — 1952, 
regia Leo Joannon, film 
turnat în Franța.

In diferite țări, au fost 
„botezați" astfel: Helan 
și Harvan (Norvegia și 
Suedia), Flip și Flap (Po
lonia), Dick și Dorf (Ger
mania), Stan și Pan (Un
garia), Sisman și Zaif 
(Turcia), Hashamen șl 
Haraze (Israel), El Tikhin 
și El Roufain (Egipt).

ADRIAN CRUPENSCHI

0 „Dragostea e supusă 
încercărilor, care e ade
vărat că îi tulbură din 
puritate, dar în schimb 
o întărește prin adaosnl 
de suferință pe care pă
catele noastre, prostia, 
trădarea, minciuna 
provoacă celuilalt...**.

le

o
ne fortifică.

0 „Dragostea pentru 
femeie nu
ci — aliată cu timpul 
ne mănâncă viața.,.**.

0 „Nu e destul că ții 
la cineva, trebuie să mai 
știe din când în când și 
celălalt cam cum se pe
trec lucrurile cu ținutul 
ăsta, cât de tare ții și

I 
Mic jurnal de concediu (II) i 

mită la timp, iar socrii | 
sunt de acord să-și repri- J 
mească fata cu cei șapte | 
copii... După cel puțin l

| -.In caz că plouă, pe- 
. trecerea concediului în 
I stațiune se face prin or- 
J ganizarea unor jocuri de 
I societate la care parti

cipă oameni în toate min- 
î țile și copii aduși acolo 
I pentru a plânge ore în 
• șir la aer curat. Ce; ca- 
I re știUj. joacă șah, în vre- 
» me ce inșii care habar 
| nu au, stau pe de lături, 
. scoțând din când în când 
| exclamații fără vreo le- 
J gătură cu ce se întâmplă 
Ipe tabla de joc. Dacă nu 

se plimbă cu importanță, 
■j doamnele femei joacă 
| remmy îr. vreun hol de 
' hotel păstrând ordinea și 
| disciplina la locul de 
• muncă, pentru ca alte 
I doamne să poată citi di

verse cărți pentru califi
care, perfecționare și re
ciclare în probleme de 
căsnicie... Dar, fiind în 
timpul concediului, une
le femei aduc pe lume 
bebeluși. Evenimentul are 
loc de obicei după mie
zul nopții, când vocea 
paznicului aflat în fața 
hotelului urlă, amestecată 
cu lătrăturile câinilor:

— Costeleee! Porneș- 
tc-ți rugina și hai încoa
ce, că-i bai...

„Rugina" este mașina 
de serviciu, la volanul 
căreia șoferul se urcă nu
mai când e convins că 
și-a terminat pregătirile 
pentru iarnă, fiilor săi li 
se va asigura o pensie 
de urmaș decentă și pri-

trei sute de rateuri, ma- . 
șina pornește făcând un I 
asemenea zgomot în miez J 
de noapte, încât șt ateii | 
cei mai înrăiți se întorc » 
la cele creștinești, rugân- | 
du-se cu voce tare, cu . 
capul vârât sub perne; I 
în orice caz, după mo- ; 
mentul creștinesc, bui- i 
măciți de omn și de I 
spaimă, oamenii iau ce i 
pot cu ei, și se adună în I 
hol. Cineva spune că e J 
inundație, însă o voce | 
autoritară afirmă că , a » 
intrat un urs în liotei... |

DUMITRU IIURUBA îI

ORAȘE ALE LUMII
0 Orașul CANBERRA, 

capitala Australiei, nu are 
trotuare. Canberra a fost 
construit pentru a fi ca
pitală, realizându-se, ast
fel, un compromis în dis
puta pentru întâietate din
tre marile metropole Syd
ney și Melbourne. Piatra 
de temelie a orașului a 
fost pusă în anul 1913, iar 
construcțiile au fost rea
lizate după planurile ar
hitectului B. Griffin, cel 
care a câștigat licitația in
ternațională organizată în 
scopul concesionării con
strucțiilor. Cele două mili
oane de arbori din cele 
mai variate specii, plantați 
după schițele arhitectului 
american, parcurile și a- 
leile umbroase fac din 
Camberra cel mai frumos

oraș australian și unul din
tre cele mai frumoase din 
lume.

0 Cel mai depărtat o- 
ras față de mare este U- 
RUMCHI, situat în nord- 
vestul Chinei, în zona de 
contact a Munților Tian- 
San cu depresiunea de- 
șertieă Djungaria. Orașul 
se găsește la circa 2400 
km de mare, în orice di
recție.

© Orașul s'tuat la cea 
mai mică distanță față de 
ecuator (24 km de centrul 
orașului) este QUITO, ca
pitala Ecuadorului. Coor
donatele geografice ale o- 
rașului sunt: 0 grade și 13 
minute latitudine sudică, 
și 78 grade și 32 mii.ute

longitudine vestică. Aici 
ziua este egală cu noaptea; 
ziua începe brusc la ora 
6, iar noaptea la ora 18, 
întunericul lăsându-se la 
fel de brusc. Orașul este 
situat pe pantele vulca
nului stins Pichincha, la 
altitudini cuprinse între 
2750 și 2920. Este cea mai 
veche capitală din Ame
rica de Sud.

0 In orașul BRASILIA, 
capitala Braziliei, industria 
este inexistentă, orașul a- 
vând o funcție exclusiv 
administrativă.

0 Localitatea norvegia
nă HAMMERFEST este 
socotită cea mai nordică, a 
Europei.

«■
■I
I
i1

DESPRE DRAGOSTE’

\
caî!■:

mai ales in ce fel".

0 „Dragostea e 
moartea, iți intră în sn-niuiinvii, iți intru in ,
flet și totul amorțește in; ‘ 
tine, alungă ceea ce era >) 
înainte ființa ta intimă și) ■ 
se instalează ca, femeia...**. ; >

------------ ■> 
asalturilor; > 

chinuitoare ale geloziei, •) 
care o poate veșteji, intri- {[ 
-:,~2 celor care nu ne'; 
simpatizează și, nu o da»]>

--alt > O »• tlriacotl llYt. ■ .

0 „Dragostea este su-.' 
pusă adesea ;

gîlor

tă, ba chiar adesea, U9-J 
surilor, sărăciei, dorințe- •surilor, sărăciei, uotujjv- ■ t 
lor care nu se pot impliri!

■■■ni..."
Selecție de ILIE LEAHU.

yWWWWVWJVWUWWWWWWt ’ jwwwuww* w»

Un minut cu 
Rabindranath Tagore 

1861 — 1941 — LAUREAT AL PREMIULUI
NOBEL PENTRU LITERATURA

PE ANUL 1913

0 „Dacă există în lume 
o forță, care poate să de
pășească frica pe deplin, 
să nimicească orice peri
col, să rămână nepăsătoare 
la orice pagubă până și 
față de moarte, această 
forță este IUBIREA".

0 „Invidia oarbă nu-țl

vine din exterior, ea se 
naște din firea ta".

0 „Iubirea profundă a- 
duce dureri mari".

0 „Dacă nu ți-am adus 
nici o fericire, îți las prin 
despărțire ® ofrandă a e- 
liberării".

0 „Scrierile mele sunt 
ca plânsul unui copil abia 
născut, ca răspunsul vieții 
la chemarea universului**.

0 „în zilele mele de 
fericire te.am văzut doar. 
In zilele mele de suferință, 
te-am și găsit".

0 „Inima universului 
oscilează între douâ po 
luri: polul întâlnirii și po
lul despărțirii".

0 „Viața ac°asta este 
o asceză. Trebuie să plă
tești scump prin suferin
țe. ca să găsești adevărul, 
și să plătești datoriile vie
ții prin moarte".

suw,wxg
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viața și moartea în cugetarea persana
• Bătrâni și tineri, toți 

ne petrecem prin această 
lume, pentru că nimeni 
nu stăpânește veșnic îm
părăția vieții; s-au dus 
unii și după ei vom mer
ge noi; vor veni alții și 
vor pleca asemeni nouă. 

rat ca vântul; cerul m~a 
tălmăcit; jale și durere 1 
Abia clipim — și nu mai 
suntem, ne ducem odată 
cu dorurile noastre, ne
împlinite.

• A fost picătură de 
apă și, iată, <&-a pierdut 
în mare; a fost fir de 
praf și l-a înghițit pămân
tul; ce urmă lasă trece

rea ta prin această lu
me ? O biată gâză care 
s-a născut ca să piară 
în neființă.

• Unde-i prietenul a- 
propiat ca (cel puțin o 
dată) să~i povestesc ce-a 
fost omul la începutul- 
începutului ? Născut sub 
poveri, amestecat din lu
tul durerii, el a rătăcit 

puțin prin lume și s~a 
oprit (pentru veșnicie).

• In cuprinsul care în
chide ivirea și trecerea 
noastră nu ni se dezvă
luie nici începutul, nici 
sfârșitul; cine poate lă
muri de ce am apărut, 
încotro ne ducem ?

• Fii vesel, suferințele 
sunt, și așa, fără capăt; pe 

când stelele vor împodo
bi mai departe cerul, 
alți oameni își vor înăl
ța case din cărămizile 
lutului tău,

KHAYYAM

• Toți au perna din 
țărână și cărămidă; fe
ricit cel ce n-a semănat 
decât omenie.

FERDONSI

• Agață-te de viață 
înainte de-a te adormi 
moartea.

OUKHADI
• Viața e o cumpănă 

a părților trupului; când 
trupul se strică, omul se 
transformă pentru totdea
una în nimic, în loc pus
tiu.

ZAKANt 
(VJS.)
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
„Puritatea nu este o stare fizică, ci o stare psi. 

hologică. Tot ce faci în viață trebuie să-ți dea posi
bilitatea să privești lumea în ochi, pe orice om, când 
te vede și când nu. Puritatea stă în disponibilitatea 
ta de dăruire continuă. Puritatea este o mare îmbră
țișare: a oamenilor, a naturii, a ceea ce înțelegi și a 
ceea ce nu înțelegi încă". BRĂDUȚ COVALIU

MOZAIC SPIRITUAL
• „Dragostea este soa

rele care strălucește mai 
tare după ploaie".

Shakespeare
• „Limbajul este un lu

cru minunat. El poate fi 
folosit pentru exprimarea 
gândurilor noastre, pentru 
a ascunde gândurile noas
tre sau pentru a înlocui 
gândurile".

Frank Sinatra
• „A iubi pe cineva este 

ca și cum ai spune: de a- 
cum înainte această per
soană se va îngriji de fe
ricirea mea mai mult de
cât de propria sa fericire. 
Ce poate fi mai imprudent 
decât asta?"

Ccsare Pavcsc

fU MOR')
0 — Doctore, mi-e mai 

rău ca săptămâna trecută.
— Ți.am spus să fumezi 

doar zece țigări pe zi.
— Atâtea am fumat.
— Da, înainte cât fu

mai?
— înainte nu fumam...

$ 0 — Domn șoară, n-aveți 
nimic, dar sunteți la vârsta 
când ar trebui să vă mă
ritați.

— Dar sunt căsătorită 
de șase luni...

— Atunci divorțați.

0 — Fratele meu este 
bolnav, în spital. Ii fac

□ □arie

• „Cea mai mare parte 
a acestei lumi e pentru noi 
ca și cum n-ar fi nimic".

Rabindranath Tagore
« „Nu uita: ceea ce n-a 

avut loc niciodată, poate 
avea loc mâine".

Maeterlinck
• „Spectacolul unui om 

care judecă alt om m.ar 
face să mor de râs dacă 
nu mi.ar stârni mila".

Flaubert
• „Când ești prea con

vins, pune semne de între
bare".

IV. Bradzinski
• „Unii se plâng că nu 

te-au înțeles. Alții se 
căiesc că te-au înțeles".

Petre Botezatu

rău dacă-1 anunț că l-a 
murit soacra?

— Desigur, șl veștile 
prea bune pot ucide...

0 — Domnule, mă an
gajezi și pe mine ca vân
zătoare la măcelăria dumi- 
tale?

— Știi câte grame are 
un kilogram?

— Da, opt sute de gra. 
me.

— Te angajez.

0 — Știi? Mioara e pe 
cale să se mărite cu Pân
dele. Se spune că l-a măr
turisit totul. 4

— Ce curaj I
— Zi mai bine, ce me

morie!

murphOlogie 
aplicata

■ LEGILE LUI KLIP- 
STEIN

• Orice sârmă tăiată 
după dimensiuni se dove
dește a fi prea scurtă. După 
asamblarea mecanismului, 
rămân piese în plus.
D LEGILE SOCIETĂ

ȚII INTERNATIO
NALE A PROIECTÂN- 
ȚILOR PENTRU IN

GINERI NAIVI

STOP C AD»U
Jorge Luis Borges

• „Istoria universală nu 
este altceva decât „istoria 
diferitelor intonații ale 
câtorva metafore".

• „Poate că mă las în
șelat de bătrânețe și de 
teamă, dar presimt că 
specia umană — unica •— 
e pe cale de a se stinge 
și că Biblioteca va dăinui: 
iluminată, soliteră, infinită, 
perfect imobilă, înarmată

. nuni prețioase, inu
tilă, incoruptibilă, secretă".

• „Dacă voi fi uitat, îmi 
e totuna, iar dacă cineva 
își va aminti de mine, 
tot nu voi fi de față..."

• „Am început să tră
iesc abia din momentul 
când n-am mai văzut ni
mic. De fapt, e a patra 
generație căreia i se în
tâmplă; străbunicul meu 
a murit orb, ’i fel bu. 
nica, la fel și tata, îar 
eu..."

• „Nu dorm ca să ră
mân conștient de univers".

• „Mai importantă mi se 
pare amintirea lăsată de o 
carte decât impresia din

pLEPSIDRA)

M-a întrebat cineva:
— „La ce bun că faci 

atâta școală? Mai bine 
ți-ai fi cumpărat o mașină 
pe banii cheltuiți în tim
pul anilor de facultate*̂

timpul lecturii".
• „Eu nu cred că ceea 

ce se întâmplă în momen
tul acesta este mai real 
decât visul pe care l-am 
ayut azi-noapte. Dar șl 
realitatea este făcută din 
lucruri minunate".

• „Dumnezeu mi-a dat 
bilet de dus, dar a uitat 
să mi-1 dea și pe cel de 
întors".

• „Sunt pesimist în ce 
privește oamenii și opti
mist în ce privește poezia. 
Poezia este mai importantă, 
pentru că durează mai 
mult decât oa îenii. Oa
menii trec și sunt dați ui
tării, deși uneori ne gân
dim prea mult la ei".

• „Omul' e un bibliote
car imperfeet; uneori, în 
fața imposibilității de a 
găsi cartea pe care o ca
ută, scrie alta: aceeași, ori 
aproape aceeași".
Selecție de ILIE LEAIIU 

(dintr-un dialog Jean 
D’Ormesson — Jorge

Luis Borges)

Desigur, privind prag
matic situația, am dat pa
sărea din mână pe cea 
de pe gard. La ce bun că 
mai învăț?! La ce bun că 
în loc să câștig bc.nl, a- 
cumulcz doar cunoștințe

□ i
• în orice calcule au 

loc toate greșelile posibile.
• în orice calcule orice 

greșeală acționează în 
sensul producerii pagube
lor maxime posibile.

• în orice formulă mă
rimile constante (mai a- 
les cele luate din manua. 
lele inginerești) trebuie 
considerate variabile.

• Parametrul de bază 
cel mai important al unul 
proiect are posibilitatea 
maximă de a fi omis.

• Orice interval de timp 
necesar pentru transpor
turi trebuie înmulțit cu 
constanta 2,0.

LA CE
teoretice? Da. La ce bun?...

Și.mi vine să spun ace
leași cuvinte spuse acum 
două mii de ani de un 
bărbat ce și-a lăsat me
seria șl ehiar cu prețul 
vieții a plecat să ducă 
Vestea Bucuriei tuturor: 
„Omul nu trăiește numai 
cu pâine ci și cu toate cu
vintele pe care le aude".

Omul nu e doar trup ci 
e trup și suflet șl dacă 
sunt importanți banii pen
tru mâncarea și îmbrăcă
mintea trupului, nu mal 
puțin importanți sunt banii 
pentru desăvârșirea spiri
tului.

Desigur că vom muri la 
fel, vom deveni la fel ță
rână, dar pertru mine e 
important șl cu ce vom 
fi plecat în suflet, pe ul
timul drum, cum vom fi 
trăit până la moarte?!

Să trăiesc doar pentru 
a-mi hrăni și îmbrăca tru- 1\A DELEANU

BUN ?...
pul? Dar eu spiritul cum 
rămâne? Fiecare carte eV; 
tită e o nouă trăire. Truda 
învățării aduce — poate 
cu greu, dar totuși aduce! 
— bucuria cunoașterii. S-a 
putea ca banij cheltuiți 
în anii de studii să-mi fi 
ajuns pentru o mașină ul
timul tip. dar aș conduce 
o mașină fără să știu ni
mic din ceea ce știu în
vățând. Dacă o mașină se 
vede, sper că se va vedea 
și rezultatul studiilor mele. 
Și nu regret că voi avea o 
diplomă în plus în locul 
unei mașini.

Poate pe ultimul drum 
unii se vor p ~°nta cu o 
mașină... eu mă voi pre
zenta cu câteva rafturi de 
cărți ne cere le-am citit. 
Și sper că atunci va trebui 
să stăm cu Cineva de vor
bă!...

SINE DIE

ORIZONTAL: 1| Deficitar al cuprinderii 
cu apel la compresie; 2) Absenteism agi
tatoric ce calcă uneori pe nerv' — Con
secință a unor vizibile nepotriviri de 
fond; 3) Rizibilul incipient cuprins de 

ilaritate! Ecuson radiant al confreriei 
celeste — Compus hidroteluric indezirabil 
la contact; 4) Atribut de circumstanță al 
unui grup statuar — Nimfă ispititoare 
curtată de naivi; 5) Argument forte în- 
tr-un dialog grobian — însemnat cu să
rutul zeiței Geea; 6) Zona tabu a secrete
lor fierbinți — Instantaneu molcom eu 
iz patriarhal; 7) ' linipremiu râvnit la 
tombola căpătuielii — Farduri naturale 
pe obrajii pudorii; 8) Debut literar con
semnat în librării! — Previzibil câștigă
tor la proba de îndemânare — Treaptă 
solitară pe scara menestrelilor; 9) Oaspe 
nepoftit la o recepție obișnuită — Broșă 
de mărgean la toga lui Neptun; 10) I- 
postazianți mișcători la o expoziție cu
linară.

VERTICAL: 1) Autor anonim al unor 
fapte însemnate; 2) Pleoapă de plumb 
peste ochiul curiozității — Intermediare 
exigente cu ochi imparțiali; 3) Perle e- 
nigmistice după moda retro! — Figură 
perenă prin negura vremii — Simbol ra- 
cursi de Identitate; 4) Văl cernit Ia por
țile sufletului — Barieră lexicală împo
triva tendințelor excedentare; 5) Liant 

sJnjuncturai într. e combinație... de plă
cere — Unitate clasică pentru măsurat 
lichide; 6) Referentul delicios al slăbi
ciunii emblematice — Paiața de azur 
pentru somnul vedetelor; 7) încununare 
sonoră a trecerilor pe sub Arcul de 
Triumf — Clapă cărămizie pentru dege
tele ude ale ploii; 8) Stele esențiale în 
Constelația Scorpionului! — Companion iti
nerant lipsit de inițiativă — Simbol de
finit cu mare greutate; 9) Motivație fun
ciară pe câmpul insuficienței — Senzo
riala jubilație florală dc dețind efluvii; 
10) Izvoare binefăcătoare în varianta 
clinică.

VASILE MOLODEȚ
DEZLEGAREA CARFJ LUI 

„LUCRATURI" 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 

DE SAMBATA TRECUTA:

1) CANICULARE; 2) ANALIZATOR; 3) 
NT — IT AN — DA; 4) ARACIT — POD; 
5) LECIT — SĂDI; 6) INUȚ — PETEC;
7) ZAT — TOCANA; 8) AB — 6AȚE — 
DT; 9) TIP/'RITURI; 10) ALITERAȚIE.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

CONTROL POZIȚIEI
Alb; Rf5. De4, CIG. Ce7. ''-'8
Negru: Rg7

SOLUȚIA PROBLEME’ DIN NR. TRECUT
1. N113! RfG 2. Dg7, mat
1.---------Rf4 2 De3 mat
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CUVÂNTUL LIBER 1
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Negocieri de pace
/

>i supra Irlandei de Nord

I

“

Negocierile de pace prî- 
dnd statutul Irlandei de 

Nord vor aebuta la înce
putul săptămânii viitoare, 
Au declarat, marți, surse 
din cadrul partidelor po
litice rivale din Ulster, ci
tate de REUTER. Repre
zentanți a[ grupărilor pro- 
britanice și pro-irlandeze 
au recomandat drept dată 
de începere a negocierilor 
ai.ua de marți, 7 octombrie, 
după două ore șl jumătate 
de negocieri preliminare 
purtate la Belfast. Potri
vit analiștilor, propunerea 
ura fi aprobată de cei trei 
președinți independenți ai 
negocierilor de pace. Spe
ranțele de pace din Ir
landa de Nord au crescut 
tn luna iulie a acestui an, 
când Armata Republicană 
Irlandeză (IRA) a anunțat 
nn nou armistițiu unilate
ral. în urma acestui a- 
Inunț, guvernul britanic 
■a decis să accepte particl- 
Lparea la negocierile de pa
ne mulli-partite ale grupării 
ttSinn Fein, aripa politică 
!■ IRA.

y S.U.A. continuă derularea contractului militar 
L Compania americană

ckheed Marlin a anun- 
Jat. marți, că va continua 
^derularea contractulu, cu 
(Ungaria, în pofida dect- 
<aei Budapestei de a amâ
na pe o perioadă nedefi
nită oferta de un miliard 
•de dolari, privind cumpă
tarea de avioane militare, 
transmite Reuter. Minis
trul ungar de Externe, 
Laszlo Kovacs, a afirmat 
la începutul acestei luni 
că țara sa ar putea întârzia 
modernizarea flotei avia
tice militare dacă NATO 
va confi-r-.*,  în cursul ne
gocierilor de aderare Ia 
Plianta Nord-Atlantică, că 
modernizarea sistemelor ra
dar reprezintă o priorita- 
te pentru fostul stat co
munist.

re. Se dă drumul la căl
dură acolo unde se plă
tește. Va trebui ca dum
nealor să facă o analiză a 
stării punctelor termice, 
pentru a nu se crea pier
deri de agent termic. A- 
ducerea la normal este 
necesară, (dl Victor Vai- 
da, director F.E. Mintia).

• Noi suntem gata. Tre
buie doar o comisie de 
control pentru a vedea da
că punctele termice în
deplinesc parametrii, spre 
a se putea porni căldura, 
(dl Dorin Pisoiu, director 
comercial, RAGCL).

• Fără taxa de antici
pație, datoria noastră că
tre Mintia — nu este prea 
mare. Hotărârea Guvernu
lui nr. 425/94 prevede o- 
bligatlvltatea plății taxei 
de anticipație pentru be
neficiari. S-a încasat însă 
foarte puțin. Tot ce s-a 
încasat până acum am vi
rat RENEL și vom con
tinua să procedăm în a- 
cest fel (dl Cornellu Io- 
nescu, director RAGCL).

• De ce RAGCL refu
ză sistematic să plătească 
această taxă de anticipa
ție ? (dl Vaida).

• Nu o putem încasa. 
Sunt asociații care au în
casat taxa de anticipație, dar 
nu ne-au dat-o nouă și 
nu-i putem constrânge. A- 
vem și alte greutăți. în 
Deva sunt 7 apartamente 
ocupate abuziv, ai căror 
locatari nu plătesc nimic. 
Pe de altă parte, 325 de 
familii au datorii de pes
te 500 milioane de lei. re
venind fiecărei familii, a- 
proximativ 1,5 milioane 
lei datorie (dl Pisoiu).

• Problema este cu po
pulația, căci agenților e-

i Parchetul Curții Supreme de Justiție 
i a dispus arestarea preventivă, pentru 30 
țde zile, a lui Constantin Constantin, sub 
acuzațiile de tâlhărie în paguba avutului 

: particular și instigare Ia mărturie min
cinoasă.

Totodată, procurorii au dispus și ares
tarea lui Gheorghe Aliuță, șef de sală 
la restaurantul Sexy Club (recidivist, a 
fost condamnat la 18 ani închisoare pen
tru omor), pentru tâlhărie în paguba a- 
vutului particular. în urma cercetărilor, 

i s-a stabilit că în noaptea de 28/29 apri
lie 1995, cei doi l-au lovit cu pumnii șl

Oficiali militari unguri 
au precizat că anunțul pri- 

i vind decizia de achizițio- 
1 nare a avioanelor occiden*  
; tale, care trebuia să fie 
făcut public în această 
vară, va fi amânat până 
tn 1999. „Nu ne place a- 
ceastă întârziere, dar pu
tem să o acceptăm. Afa
cerile bune sunt afaceri 
bune chiar și fără contracte 
de vânzare-cumpărare", a 

George Grover, 
programului

declarat
directorul --------

^Lockheed de colaborare
CU Ungaria. 

Lockheed
1 Cre cei patru producători

este unul din-

h—. • - •— •— • . •—• * • —♦

Membrii comisiei mixte 
au decis ca negocierile 
privind statutul Irlandei 
de Nord să se desfășoare 
în trei direcții. Discuțiile 
vor cuprinde reconcilierea 
cu Irlanda de Nord, rela
țiile dintre Ulster și Re
publica Irlanda șl viitoa
rele relații dintre Irlanda 
și Marea Britanie. Atât 
Londra cât șl Dublinul 
au încercat să-i asigure pe 
protestanții din Irlanda de 
Nord, care formează ma
joritatea populației în a- 
ceastă provincie, că nici 
un acord nu va fi înche
iat împotriva dorințelor 
lor. Totuși, două dintre 
partidele unioniste, care 
doresc continuarea admi
nistrației britanice, au a- 
nunțat că vor boicota ne
gocierile de pace. Partidul 
Unionist Democrat (DUP) 
și Partidul Unionist al Re
gatului Unit (UKUP), care 
sunt sprijinite de o mică 
parte a protestanților din 
Ulster, au precizat chiar 
că vor duce o campanie 
susținută împotriva nego
cierilor de pace.

occidentali care candidea
ză la înlocuirea MIG-uri- 
ior aviației ungare cu a- 
parate modeme. Lockheed 
candidează cu avionul F-16, 
în timp ce producătorul 
francez Dassault oferă mo
delul Mirage 2000, un con
sorțiu format de Saab și 
British Aerospace partici
pă la licitație cu modelul 
Gripen, iar compania a- 
mericană Boeing oferă mo
delul F/A-18 Hornet.

loto: AMON SOCAC1Cabana Gurn Zkitn — Kfctetm

LUME
Israelul l-a eliberat 

pe fondatorul 
mișcării Hamas

Israelul l-a eliberat, 
miercuri, din închisoare pe 
fondatorul mișcării islamis- 
te militante Hamas, She
ikh Ahmed Yassin, pe ca
re l-a trimis în Iordania, 
informează Reuter. într-o 
declarație a forțelor ar
mate îsraeliene se arată 
că Yassin a fost eliberat 
la recomandarea premie
rului Benjamin Netanyahu, 
care a dat curs, astfel, u- 
nei solicitări a regelui Hus
sein al Iordaniei, cu pri
vire la adoptarea unor 
măsuri care să contribuie 
lla deblocarea procesului 
de pace din regiune. 
Yassin a fost amnistiat din 
cauza stării tot mai gra
ve a’ sănătății sale, pre
cizează documentul. El a 
fost transportat la Amman 
la bordul unui elicopter 
medical.

Liderii Hamas au ca. 
lificat această acțiune 
drept o expulzare și au 
condamnat Israelul pentru 
că l-a exilat pe Yassin, 
originar din Gaza, depar
te de locurile natale.

excepția companiei Dassault, 
toate celelalte companii au 
semnat acorduri de com
pensare cu statul ungar.

Potrivit acestor acorduri, 
producătorii occidentali se 
angajează să investească 
în industria ungară sau 
să semneze acorduri cu 
producătorii ungari a că
ror valoare să echivalez0 
cu cea a costului avioane
lor ce vor fi cumpărate.

Grover a afirmat că da-

Yassin, în vârstă de 60 
de ani, a fost arestat în 
1989, urmând să ispășeas. 
că o pedeapsă de închi
soare pe viață, pentru fon
darea mișcării Hamas și 
ordonarea comiterii de a- 
tacuri teroriste asupra u. 
nor ținte israeliene.

Unul dintre liderii Ha
mas aflați în Iordania, 
Musa Abu Marzook, a con
firmat că Yassin a ajuns, 
în dimineața zilei de mier
curi, la centrul medical 
King Hussein, din Amman, 
regele Iordaniei întâmpi- 
nându-1 la sosire.

Aripa militară a mișcă
rii Hamas, care se o- 
pune continuării procesu
lui ele pace din Orientul 
Mijlociu, a comis, recent, 
un val de atentate sinuci
gașe, în care și-au pierdut 
viața zeci de îsraelieni. 
Statul evreu anunțase, în 
iulie 1996, că are în ve
dere eliberarea lui Yassin, 
după recuperarea cadavru
lui unul militar israelian 
răpit de Hamas în 1.980.

că acordul priyind vân
zarea de avioane nu va 
acoperi ceea ce acordurile 
de compensare au reușit 
să realizeze, respectivii 
bani, al căror volum este 
estimat la circa 300 de mi
lioane de dolari, vor fi fo
losiți pentru achiziționa
rea altor echipamente 
Lockheed. „Purtăm discu • 
ții cu Ungaria și pentru 
o alții gamă de produse șl 
servicii", a declarat Grover.

! CONCURSUL CU PREMII • 
î „CUVÂNTUL LIBER»— i 

ș 2000 î 
I Cu prilejul aparijiei, în data de 23 octombrie 1997, * 
J a numărului 2000 al ziarului ..Cuvântul 'iber" Deva. | 
| redacjia noastră organizează în perioada 23 septem. *
* brie — 17 octom'rrie a.c., un concurs cu nremii. |
| Cei care doresc să participe vor trebui -3 răspundă I 
» exact la următoarele două întrebări t j
I 1. Care este aata anarifiei p.'iuului număr al zia*  * 
. rului „Cuvântul liber" Deva ?
I 2. De când apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în j 
J opt pagini ?

I TALON NR. 10
• I

ISe acordă următoarele premii:
Premiul I — 300 000 lei
Premiul II — 200 000 lei |

• Premiul III — 100 ub J lei «
J Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie |
I a.c., la sediul redacției, iar pren.ierea câștigătorului — J 
’ în 12 octombrie, cu prilejul festivității consacra'e mo*  | 
| mentului aniversetr

„Se dă sau nu căldură? 
Asta e problema!"

(Urmare din pag. 1) conomici nu le încheien 
contracte până nu-și a- 
chită această taxă. Con 
siliul local al municipiu
lui ar trebui să emită o 
hotărâre, pentru a se pu
tea încasa acea taxă de 
anticipație (dl Ionescu).

• Să fie reținute aceste 
datorii din salarii la cei 
angajați. Așa se întâm
plă și în alte țări din Eu
ropa (dl primar M. Mun
tean).

• Din octombrie se vor 
plăti lunar 2,5 miliarde 
lei. Până vin aceste fac
turi mari, să se lichideze 
cele mici, anterioare (dl 
Vaida).

☆
Conducerea RAGCL a 

promis că tot ce se va 
încasa, ca taxă de antici
pație, se va plăti furnizo
rului de căldură. Valoa
rea acesteia, acumulată d'
pesto un an de zile, depâ 
șește un miliard de lei, 
iar ritmul în care se în
casează de la populație es
te lent. Pentru a se porni 
căldura (bineînțeles acolo 
unde sunt create condi
țiile tehnice), furnizorul 
are nevoie de bani șl in
sistă să-i fie plătite res
tanțele. Dacă asociațiile 
de locatari nu înțeleg să 
achite RAGCL aceste taxe, 
nici regia nu poate, la rân
dul ei, să plătească RE
NEL, creându-se astfel un 
cerc vicios, în care vina 
este plasată de la unul la 
altui. în acest timp, în lo
cuințe se tremură de frig, 
iar bolile datorate răceli
lor fac ravagii între copil 
și vârstnici.

„Se dă sau nu căldură ? 
Asta e problema I" — a 
întrebat un ziarist. Răs
punsul pozitiv n-a venit 
prea răspicat.

SEXY CLUB» LA AREST99
picioarele pe Vladimir Măgureanu, fost 
director economic al ziarului Tineretul 
Liber, pentru a-i sustrage banii cu care 
acesta trebuia să plătească nota de plată 
la restaurantul Sexy Club. Măgureanu 
refuzase să plătească nota, deoarece 1 se 
părea exagerat de mare. în urma lovi
turilor primite, Măgureanu a suferit le
ziuni ce au necesitat 200 de zile de în
grijiri medicale, fiind internat în spital 

pentru repetate intervenții chirurgicale. 
„Pentru a ascunde săvârșirea acestei In
fracțiuni, inculpatul Constantin l-a In
stigat pe martorii ce urmau să fie au
diat! la poliție să declare că leziunile 
părții vătămate au fost produse prin că
derea acestuia pe scări”, se mal arată 
în comunicat.

La 26 iunie 1995, Constantin Constan
tin a fost reținut de poliție pentru pro

xenetism șl tâlhărie, în baza unor plân
geri ale mai multor dansatoare de la 
Sexy Club. Fetele susțineau că patronul 
de la Sexy Club le obliga să practice 
relații sexuale cu diverși bărbați, în schim
bul unor sume de bani cuprinse între 
400 și 1000 de dolari. Constantin a fosb 
eliberat după 24 de ore dar, pe 13 iulie 
1995, a fost reținut din nou, pentru ne- 
respcctarea regimului armelor și muni
țiilor. Ulterior a fost eliberat, dar Par
chetul Militar a continuat cercetările șt 
a dispus reînceperea urmăririi penale.
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coti d ia n iri d e pen d e ni

I TiTm"| numim
I» „PATRIA" DEVA :

Pedeapsa lui Arjun (3—6); 
I Michael (7 oct.); Mafie

și biliard (8—9); • „FLA- 
ICĂRA" HUNEDOARA:

Speed 2 (3—9: • „PA-
IRANG PETROȘANI :

Con Air — Avionul con- 
Idamnaților (3—6); Risc

maxim (7—9): • „CUL- 
[ TURAL" LUPENI : Day- 
* light — Panică în tunel 
I (3—6); Pedeapsa lui Ar- 
J jun (7—9); • „ZARAND" 
I BRAD : Mincinosul min- 
J cinosilor (3—6); Con Air

— Avionul condamnați- ■ 
lor (7—9); • „PATRIA" I
ORAȘTIE: Con Air — J 
Avionul condamnaților I 
(3—6): Agentul 007 con-J 
Ira Golden Eye (7— 9);|
• „LUCEAFĂRUL" VUL-j 
CAN : Mafie și biliard | 
(3—6); Con Air — Avlo- ■ 
nul condamnaților (7—9);|
• „DACIA" HAȚEG : So- ■ 
Iuții extreme (3—5); M-| 
siune imposibilă (6—8); I
• „LUMINA" ILIA : Day-I
light — Panică în tunel I 
(3—5): • „MUREȘUL"!
SIMERTA : Romeo și Ju-1 
lieta (3—5): • „CASA DEÎ 
CULTURA" GEOAGIU"1 
BAI : Inimă neînfricată â 
(3-5). j

STAREA
mediului
ln perioada 22—28 sep

tembrie. poluanții gazoși 
(dioxid de azot, dioxid de 
sulf, amoniac și fenoli) 
au avut pentru această pe
rioadă valori medii și 
maxime care s-au încadrat 
în concentrațiile maxime 
admise de calitate a aeru
lui. Valorile maxime au 
fost evidențiate în zona 
Hunedoara, în ziua de 26 
septembrie și în zona Pa- 
.roșeni în data de 28 sep
tembrie pentru dioxidul 
de azot, iar pentru dioxidul 
de sulf valoarea maximă 
s-a înregistrat tot în zona 
Paroșeni, în ziua de 28 
septembrie.

— Valorile radioactivită
ții beta globale și ale do
zei gama absorbite conti
nuă să se încadreze în li
mitele de variație ale fon
dului natural la factori; de 
mediu analizați. Față de 
valoarea de ate.iție de 2.0 
Bq/1. prevăzută pentru a- 
pă, valorile determinate 
au fost de 0,21 Bq/1 la 
apa brută și de 0.11 Bq/1 
la apa potabilă. Materiile 
în suspensie pe râul Jiu 
provenite de la unitățile 
de exploatare și prelucra
re a cărbunelui au avut 
pentru perioada menționa

tă o valoare medie de 
1137,0 mg/1 și o valoare 
maximă de 2130.0 mg/1, 
Înregistrată la data de 25 
septembrie. Față de perioa
da anterioară se eviden
țiază o reducere cu 219 
mg/1 la valoarea medie 
și o creștere cu 289 0 mg/1 
pentru valoarea maximă.

R.A. Apele Române prin 
unitățile teritoriale au ve
rificat în cursul lunii au
gust 1997 un număr de 41 
unități economice, privind 
modul cum se respe -tâ va
lorile limită stabilite pen
tru indicatorii de calitate 
ai apelor uzate la evacua
rea în apele de suprafață. 
Din cele 41 de unități ana
lizate, doar 15 au evacuat 
apele uzate corespunzător 
epurate, iar 26 au evacuat 
apele uzate incomplet e- 
purate prin deoășirea va
lorilor limită la 1, 2. 3 sau 
5 indicatori de calitate. 
Pentru neîncadrarea In 
limitele adm «•© SG A Deva 
a aplicat în cursul lunii 
august 1997 penalități în 
valoare de 5,438 milioane 
lei. din care amintim pe 
E.M. Coran da-Certej. cu 
2.195 mil. lei, EM Deva, 
cu 1.132 mii. lei și FM Bo- 
ița Hațeg, cu 1,223 mii. 
lei. EGA Tg. Jiu a aplicat 
în cursul lunii august '97 
penalități în valoare de 
22.0 milioane lei unor u- 
nități de exploatare și pre
lucrare a cărbunelui.
AGENȚIA DE PROTECȚIE 

A MEDIULUI DEVA

*
I♦

I*1
• .... - —~
2 ACȚIONARILOR, pentru ziua de 22 octombrie I
2 1997, ora 10, la abatorul Deva, str. Grivitei, * 
134—36. ‘ *
I*
1• . ..
2 re a societății comerciale;
J *

♦
I*I

i
I

1 -...........  ~............ V-/. -------
♦ ziționează fasole albă, boabe călit. I și a Il-a,
♦ Ia prețul de 5 000 lei/kg.
♦ 

I

♦
I*I*
1
I diții:

i
4

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. „DECEBAL**  S A. DEVA 

Piața Unirii, 8,
Convoacă ADUNAREA GENERALA

»I
*
I

I
>

A»

Ordinea de zi este următoarea :
1. Aprobarea programului de restructura-1

' »2. Aprobarea vânzării de active;
3. Diverse. » I---------------------------- .............. * 

I
SOCIETATEA COMERCIALA

DECEBAL SA DEVA {
Prin Fabrica de Conserve Deva, str. Zam-1 

bilei, f.n. (în spatele Fabricii de Lapte), achi- A.- - - a
i » I 
r** i
1

— MERCHANDISER, în următoarele con-»
L

— vârsta maximă — 30 ani 1
— studii medii A
— experiență în domeniu și permis de»

J conducere categ. B constituie un avantaj. 1 
2 Doritorii vor depune C.V. Ia sediul firmei L 
4 din Deva, str. Depozitelor, nr. 11 sau fax 054-1 
j 221880. Relații suplimentare la tel. 054-224880.» 
< (3031)1
1----------------------------------- 1
1 S.C. REC PROD IMP EXP SRL DEVA I

achiziționează toată gama de materiale re- l 
î folosibile la cele mai avantajoase prețuri și •.
2 toto lată vinde la ageriți e onomici și persoane 1
j fizice toată gama de laminate produse de S.C. 1 
j SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos 1
j comercial. 1
2 Sa pot face si comenzi anticipate la tele-1 
ifoanele: 231483, 231484 si 233318. 1i__________ :__________ l

S.C. QUADRANT WESTIM S.A.
— PEPSI COLA —

ANGAJEAZĂ :

! REVISTA NAȚIONALA î
Caută reprezentanți locali. Trimiteți C.V.y

* la C.P. 146, O.P. 74, sector 6, București. y-

^WRIGLEY ROMANIA
Caută în vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse d<3 

gumă de mestecat Wrigley S Orbit, 
Spearmint, Doublemint, juicyFniit și Hubba Bubba

REPREZENTANT ZONAL
în DF.VA S[ HUNEDOARA

Condiții:
—VnrSfâ 20-30 ăiii
— permis de conducere 
șț/san auioturism.propii

Se oferă:
-! n si i u i re în 1 eh ni ci eoni c reia I c 
(moderne

— un venit IbarTaatiiicTig’JjLig <)i 
(Cu vânzările

—angajament pC ÎCfmCftfniîp 
^atnoturism de sc.m’ciu

Dm partea celor interesați, așteptăm un telefon la 
(numărul 23X.901 sytf 232902 până la ©rele 17111

■................ r. im.... r.'.’T.Tw ■1
------------ -----------------—————~~ " ■ ■ ■ ■ ——
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| tegorie de personal:
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FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG J 

încadrează conform legii următoarea ca- I 
rîft Ho nnrsnnnb

condiții: |
*

Hațeg și I
I
I
I*
I w 
I * 
I
w w 
I
I
*
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I
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I
PRIMĂRIA COMUNEI BAC1A |

Scoate la licitație publică, în data de 17 • 
octombrie 1997, proiectul pentru studiu de | 
FEZABILITATE, ALIMENTARE CU APA î 
POTABILA ȘI CANALIZARE, SATELE BA-1 
CIA ȘI PETREN1.

Relații la sediul Primăriei Băcia, zilnic J
• între orele 8—16. Telefon 672180.

I

ocuparea

— 2 economiști, în următoarele
— studii superioare economice;
— domiciliul în raza orașului 

zona limitrofă;
— vârsta maximă 50 ani;
— nota minimă necesară pentru 

postului este nota 8.
Concursul se va desfășura în data de 20. 

10. 1997, ora 10, Ia sediul filialei din Hațeg» 
str. Progresului, nr. 38 bis, jud. Hunedoara.

Înscrierile la concurs se fac la biroul Re
surse Umane, din filială, prin cereri, însoțite 
de următoarele :

— copii după actele de studii;
— curriculum vitae;
— acte doveditoare din care să rezulte că 

este patron sau asociat la firme înregistrateI*
I*
I*
I*
I
I*
I*
I*
I
I
I
I*
I
I
II
I
I
; S.C. AGROMEC S.A. GEOAGIU [
J Anunță licitație pentru vânzarea de • 
| utilaje agricole și închirieri de spații în Orăș- | 
« tie și Geoagiu. J
ț Licitația va avea loc în fiecare zi de mier- I 
j curi, începând cu 15 octombrie a.c. (3021) |

nu
conform dispozițiilor legale;

— copie după carnetul de muncă (cap. IX);
— fișă de examen medical din care să re

zulte dacă persoana este aptă pentru postul pe 
care candidează;

copie de pe cazierul judiciar.
Tematica și bibliografia se găsesc la sediul 

filialei, biroul Resurse Umane.

SOCIETATEA AGRICOLA 
„TRANSILVANIA'*  RAPOLT 

Scoate la licitație mijloace fixe. Licitația 
avea loc în fiecare duminică, la ora 10, lava

sediul unității, începând cu data de 5 octom
brie 1997. (3023)

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
DIRECȚIA DE CONTROL FINANCIAR 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Piața Unirii, nr. 1

1 
I

Organizează in data de 27 octombrie 1997 concurs pentru ocuparea 

unui post de controlor financiar.

1) CONDIȚU 3

— studii economice superioare
—■ 4 ani vechime minună în activități financiar-contabile

2) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS

— cerere
— certificat de cazier judiciar
— curriculum vitae
«— copie după carnetul de muncă 

în muncă)
(capitolul privind activitatea

la sediul Curții de Conturi 
Hunedoara — Deva, Piața

3) Actele de mai sus se vor depune
Direcția de control financiar a județului 
nirii, nr. 1, până la data de 24 octombrie 1997 — unde se pot primi 

malica de concurs și alte informații.

U-
te-

Sâmbătă, 1 — Duminică, 5 octombrie 199T
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Acțiune de protest
în organizarea sindica

tului de la FRE Deva, ieri 
la amiază în fața Prefcc. 
turii din Deva a avut. loo 
b acțiune de protest al 
cărei scop a fost acela de 
a atrage atenția guvernan
ților asupra faptului că 
nu sunt luate în seamă 
propunerile făcute de sin
dicate în legătură cu re.

structurarea activității din 
cadrul RENEK

La Prefectură delegația 
a fost primită de către 
dl. prefect Pompiliu Bu- 
dulan, cu acest prilej de- 
punându.se șl o notă cu 
problemele revendicate de 
către sindicate.

Acțiunea s-a desfășurat 
fără incidente. (N.T.)

VÂNZĂRI -
CUMPĂRĂRI

i
j.wI
!S.R.L. a d

delean își

PRECIZARE
S.G.

satul Bretea 
..Ardeleana" comuna Ilia.

S.R.L. a dlui Mircca Ar- scuze i
i are sediul în săvârșită. (Tr.B.)

Mureșană, 1
Ilia. Ne cerem > 
pentru greșeala I— — - • w

1

I

SC „CASIAL“ SA DEVA
VINDE I.A LICITAȚIE :

• AUTOTURISM DACIA 1300. scos din 
funcțiune eoni. Legii 15/’94, an fabricație: 
1983, înmatriculat.

Preț de pornire la licitație: 3 168 000 Ici, 
(inclusiv TVA).

Taxa de participate la licitație de: 50 000 
lei și garanția de participare de 10 fe' sută din 
prețul de pornire se va depune la casieria u- 
nității anticipat, până la data licitației.

Licitația va avea loc în data de 9 octom
brie 1997, ora 10.

Informații și înscrieri la sediul societății, 
sau la telefoanele: 054-213140, 054-213141,
054-213142, int. 270, 154, 203, Serv, mecano- 
encrgctic.

I
3

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA

ANUNȚĂ:

LICITAȚIE PUBLICA

• Vând urgent casă, a- 
nexe gospodărești, grădină 
1,50 ha, teren arabil, l 
ha ~.idure în sat Gârbo- 
vița, 31. Jud. Alba. Tel. 
058/733418, după ora 19.

(2994)
• Vând spațiu comer

cial central. Tel. 218801, 
sau 621028. (2990)

o Piese auto import. De
va, str. Budaî Deleanu, 
17. Tel. 219313, orar 9—17.

(7547)
• Vând parbrize Daeia

duplex 300 000 Iei. Tel. 
225075. (3053)

• Vând apartam nt trei
camere, etaj 2, Simeria. 
Vând teren intravilan în 
Sântuhalm — 650 mp — 
10 000 lei/mp și grădină 
1800 mp — 5000 lel/mp. 
Tel. 660839. (2952)

• Vând apartament 3
camere, oartîr, str. Pro
gresului, zugrăvit, ocupabil 
Imediat, 15000 DM. Tel. 
092 — 341454. (2997)

• Vând Moskvicî 1500,
stare bună, preț negocia
bil, tel. 62018». (912076)

• Vând apartament 2 
camere, Deva. N. Bălcescu, 
et. I. Informații tel. 623651.

• Vând două autoturis
me Ford Taunus 2000, în
matriculat, neînmatricu
lat, preț negociabil. Tel. 
668298, după ora 16.

(3206)
• Vând apartament trei

camere. Vă rog clientl se
rioși. Tel. 626085. (7539)

• Vând calculatoare 386 
și 48c și laptot 486. In

formații la tel. 215200.
(7580)

• Vând țuică 50 grade
superioară din prune Stan
ley, preț 13000/1. Tel. 
615G03, Deva. (3000)

• Vând casă Băcia, 158,
trei camere, curte. gră
dină, gaz. Informații zil
nic. (3056)

• Vând unul din graj
durile fostuluj GAP Les- 
nîc. Tel. 612341, 620198.

(3057)
• Vând urgent 3 camere

decomandate sau schimb 
eu două camere negociabil. 
622710, 214102. (3062)

• Vând (schimb) casă
în Deva, ceas pendul vechi. 
Tel. 614648. (3922)

• Vând teren Intravilan 
28 ari, Hațeg. Informații 
Deva, tel. 227221.

(3063)
• Cumpăr apartament 

două- camere etaj 1 deco
mandate. Tel. 616046.

(3064]
• Vând loc casă Deva,

apă, gaz, proiect. Informa
ții 216486, 211738. (3065)

l • NOU ! Centrale ) 
i termice automatizate, i 
> HERMAN SICO etc. I ț 
) talia, Germania, orice 1 
t combustibil, capaci- J 
? iatc. Distribuitor a- j 
1 utorizat, Imperial O- l 
ț răștie. 051/612580. ’

(2381) j

• Vând Ford Taunus, ne
înmatriculat, Gălan — Grid 
122. (3203)

• Vând camion Saviem
7 to înmatriculat cu carte

Iși 26. 11. 1997, ora 10.
Licitația va avea loc la sediul D.G.F.P.C.- ț F.S., situat în Deva, strada 1 Decembrie, nr. 30. 

I

*
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

j
I 

pentru bunuri de uz casnic, electronice. în da- ■ 
tele do 15. 10. 1997, 29. 10. 1997, 12. 11. 1997 ț

I

I
I
I 
j

Organizează concurs în ziua de 27. 10. '97,; 
pentru ocuparea postului vacant de director al > 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială. 1

CONDIȚII DE PARTICIPARE :
— studii superioare;
— curs sau cunoștințe in domeniul 

maticii;
— cunoașterea unei limbi străine.
Informații suplimentare la telefon 211350,} 

int. 175. ’

i
i
I 
! 
!

înfor-

t

SC AGRESSIONE GROUP ROMANIA SRL 
importator hârtie xerox, imprimantă, hârtie 
tipografică

ANGAJEAZĂ

operare calculator 
contabilitate primară,

dinamism, expcricn-
comereiale, vârsta maximă 30

• secretară
Condiții: cunoaștere 

(windows), cunoștințe 
vârsta maximă 30 ani.

• agenți comerciali
Condiții, seriozitate, 

ță în activităț; 
ani.

Selecția va fi marți 7 octombrie 1997 la 
sediul firmei din Deva, str. Nicolae Grigorescu, 
nr. 8, etaj 1. ora 14. Informații telefon 01/ 
8623108. (3007)

—■ —

identitate, verificare teh
nică 1998, numere noi sau 
schimb cu camionetă, pre
ferabil ARO, ■olus dife
rență. Sat Bârcea Mică, 
nr. 66, jud. Hunedoara.

(3061)

• Cumpăr repatriere A-
ustria. închiriez garaj 
zona Gojdu — piață. Tel. 
218346. (3060)

• Vând Mazda 323
verde metalizat, an fabri
cație 1983, neînmatricula
tă, stare excepțională. Sat 
Bârcea Mică, nr. 66, Jud. 
Hunedoara. (3059)

• Vând apartament 4 
camere, Orăștie, Mureșu
lui, bloo 9/16. Tel. 642841, 
preț negociabil. (2611)

• Gumpăr piese Audi
80, fabricație 1980, far 
complet, mască față, aripă, 
ușă față, spate, toate par
tea dreaptă. Informații 
648116. (2612)

• Vând convenabil Da
cia 1300, 1986. Tel. 651584, 
zilnic 7—23. ' (6941)

!

(
}

î

I 

_______ <
GP 12. I 

Simeria, i 
nr. 37. J 

(2989) ț
4

• Vând cartofi con
sum, orice cantitate, 
cu prețuri cuprinse 
între 1100—1500 lei/ 
kg. Informații Orăstîe, 
•54/647622, 09/2288115.

(2609)

• Vând Saviem bas
culă eventual schimb 
cu combină 
Informații 
str. Gorvln,

(i eoHVOCăRIi 1

15. 10. 1997, la sediul so
cietății, ora 10,00. (3201)

• Dr. Câmpeanu E- i 
lena, medie primar J 
boli infecțioase, a-)
nunță că efectuează 1 
vaccinări contra cost ? 
ia cabinetul particular ’ 
de la Policlinica cu ) 
plată Deva pentru i 
următoarele boli in- ' 
fectioase: gripă, he- 1 
patită A șl B, ni- < 
beolă. oreon, pojar, 
pneumonie șl me- / 
ningită. Program zii- | 
nic intre orele 15— ( 
17, exclus sâmbăta și / 
duminica. j

(COMEMORĂRI)

«v r —— f • — • mm t — r r «mv f t
i I
’ ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII
i COMERCIALE S.C. SIDERMET S.A. CĂLAN ’ 
! I
i Cu sediul în Călan, str. Furnalistiilui, nr.! 
! 17, jud. Hunedoara, tel. 054-730560, înregis-| 
| trată la Oficiul Registrului Comerțului Deva, * 
» cu nr. J/20/50/1991, convoacă Adunarea Ge- | 
| nerală a Acționarilor, pentru data de 22. 10. 1 
1 1997, ora 11, Ia sediul societății, cu următoa- I 
I rea ordine de zi: ,
! 1. Modificarea statutului privind acționarii’
J societății, ca urmare a cesiunii acțiunilor deținu- | 
| te de SIF BANAT-CRIȘANA către Fondul ! 
» Proprietății de Stat.
i 2. Discutarea proiectului de divizare și J 
j consultarea acționarilor persoane fizice pri- I 
I vind proiectul de divizare.

3. Diverse.
Documente și informații referitoare la pro- | 

| blemele incluse pe ordinea de zi precum și • 
• formular de procură specială de reprezentare | 
| se pot obține la sediul firmei.

Data limită de depunere a procurilor spe- I 
J dale pentru reprezentare în adunarea genera- ( 
I lă este 20. 10. 1997. în cazul în care nu sunt; 
J îndeplinite condițiile privind legalitatea adu- | 
| nării generale, aceasta se va întruni în același . 

loc si la aceeași oră la data de 5. 11. 1997. |
i___ ._____ ;______________________ ;

• SG „Ilațegana" SA 
Hațeg, str. Progresului, nr. 
29, convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor în 
data de 29. 10. 1997, ora 
10, la cinemat graful din 
Hațeg. Ordinea de zi va 
fi afișată la sediul socie
tății. Relații suplimentar» 
la sediul societății sau tel. 
054/770550. (6297)

rwon
SERVICII 1

• Au trecut șase săp
tămâni do lacrimi șl dor 
de când ne-al părăsit. 
Tristă este casa și goală 
fără tine, fiul nostru drag 
și scump, tată cu un su
flet bun

CORNEA AUREL
28 ani 

Parastasul de pomenire la 
Biserica Ortodo..ă Almașu 
Mic, 5 octombrie. 1997. 
Mulțumim celor care au 
fost alături de noi la a- 
ceastă grea suferință. Veș
nic te vom plânge, pă 
rinții șl fiica Laura. Dum
nezeu să te odihnească.

(2602)
• 40 de zile și nopți se 

împlinesc astăzi de când 
moartea fulgerătoare ne-a 
despărțit pentru totdeauna 
de regretatul nostru nepot 
și verișor

AUREL CORNEA
28 ani 

lăsând îij sufletele noas
tre lacrimi și durere. Nu 
te vom uita niciodată. 
Unchii, mătușile șl veri
șorii. Familiile Danciu. 
Bunea, șl Boldor. Dumne
zeu să te odihnească în 
pace! (2608)

• Veșnic t» vom plânge 
— mătușa, unchiul șl ve
rișorii Tîndău.

AUREL CORNEA
28 ani 

Lacrimile noastre șl fle- 
rile eternității îți vor străjui 
mormântul. Dumnezeu să-l 
odihnească. (2613)

• —# — *

« 
î

rOTliu. t certei

Divizionarele noastre 
Corvinul ți Voga joacă 
sâmbătă în deplasare, la 
Alba Iulia și respectiv 
Târgn Mureș. în schimb,

■ ■
—■■

r
Gertcj îșl invită iMinerul Gertcj îșl invită ) 

suporterii șl slmpatizan-f 
ții Ia meciul său cu F.<3. f 
Olt duminică, de la ora» 
11, din etapa a K-a, al 
Diviziei G, scria a TTT.a. f 
(S.C.) f

• Angajăm vânzători
presă în condiții avanta- 
joas». Tel. 233511. (2999)

• S0 Media Rom Preș
SRL angajează agenți de 
vânzări. Experiența șî spi
ritul de negociator obli
gatorii. Salarii de milioa
ne. Tel. 064 — 430462, 
430135. (33607/5009)

• Pri mesa eleve în gaz.
dă sau îngrijesb eopil mic. 
Relații tel. 620387. (2610)

• Meditez engleză șî 
franceză. Tel. 218431.

(3210)
• SG Gef Facilities SRIS,

Filiala Deva angajează 
agenți comerciali. Condiții 
— experiență în domeniu, 
vârsta maximă 27 an!, 
absolvent liceu. Informații 
zilnic la 230930. (3058)

H Averse ț
• SG j.Tlvotrans" SA 

Ilia anunță Adunarea Ge
nerală a Acționarilor, care 
va avea loc în data de

• Au trecut doi 
ani și jumătate de 
lacrimi și dor de când 
nc-a părăsit scumpa 
noastră fiică

ILEANA MIRELA
I’LEȘOIANU 

născută CRIȘOVAN 
Tu al plecat șl n-al 
să mai revii/ 0 știm 
atât de bine/ Dar tot 
sperăm că într-o zi/ 
Su zâmbetul po buze 
vel veni/ Din nou Ia 
tine acasă. Părinții 
Petru șl Elena, fratel», 
cumnata și bunicii.

(2993)

' ■1 • "
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