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- Dragă, și cât timp zici că l-ai iubit pe 
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- Nu știu, că n-am avut ceasul la mine...
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MOȚIUNILE VIN Șl CAD 
DAR NECAZURILE RĂMÂN

Așa cum era de aș
teptat, moțiunea introdusă 
la Senat de către opoziție - 
PDSR, PSM și PRM ’- a 
avut soarta pe care o aș
teptam, fiind previzibil că 
se cam toacă timpul de
geaba cu discutarea situ
ației îngrijorătoare din 
agricultura românească. 
Motivul pentru care s-a 
făcut respectivul demers, 
adică retragerea sub
vențiilor ce se acordau pro- 
ducătorilor 
a g r.i c o I i 
(practică pe 
care țările 
occidentale 
o întrețin de 
ani de zile, ceea ce și 
explică în bună măsură 
rezultatele lor performante 
în domeniul agriculturii), 
dublată de reducerea 
taxelor vamale la im
porturile de produse 
agroalimentare (chipurile 
pentru a stimula condițiile 
concurențiale ale eco
nomiei de piață, fără a lua 
în considerare starea 
precară a agricultorilor 
noștri), precum și alte 
“binefaceri” aduse agri
culturii autohtone în 
ansamblul său, în deplin 
acord cu prevederile pro
gramului ASAL, au fost 
întoarse pe toate fețele, 
însă totul a rămas cum s-a 
stabilit. Dar ce s-a mai 
constatat la dezbaterea 
moțiunii simple în Senat?

Fără a nega șirul de 
lipsuri și necazuri cu care 
se confruntă producătorii 
agricoli chiar și unii 
parlamentari din coaliție, 
care până acum au avut 
numeroase intervenții prin

p

care au adresat critici se
vere conducerii actuale a 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, încriminând 
politica de decimare a 
complexelor zootehnice 
specializate pe creșterea 
porcilor și păsărilor, pre
cum și acceptarea con
dițiilor impuse pentru di
minuarea stocurilor de 
cereale care se constituie 
ca rezerve ale statului, la 
discutarea moțiunii și-au 

schimbat 
brusc con- 

w vingerile și 
) au votat îm- 

E potriva 
® acesteia.

Este treaba 
lor, firește, dar necazurile 
le trag doar cei ce lu
crează efectiv pe ogoare, 
cei ce au dorit schimbarea 
votând pentru ea, însă 
acum își văd înșelate 
așteptările.

Se știe foarte bine că 
lauda de sine nu prea 
miroase a bine. Sfidând 
un asemenea dicton dl 
Dinu Gavrilescu ne spune 
cu seninătate că în acest 
an s-a obținut cea mai 
mare producție de cereale 
după 1990. Foarte bine 
vom spune cu toții. însă ce 
foloase reale au pro
ducătorii agricoli din acest 
“record”? Ei, după cum se 
știe, sunt lăsați de izbeliște 
și trag numai necazuri, 
neputându-și valorifica 
grâul și porumbul în spe
cial la prețuri cât de cât 
acoperitoare, nu să se 
îmbogățească, așa cum li

Nicolae TÎRCOB

CAFENEAUA
UTOMOBIUSTU

Joi după-amiază, la Stația tehnică din Hunedoara, din 
cadrul Filialei județene Hunedoara a Automobil Clubului 
Român, a avut loc o manifestare-unicat în județul nostru 
- deschiderea Cafenelei automobilistului. Au fost prezenți 
membri ACR, invitați, ziariști. A luat parte dl Nicolae 
Segesvari, subprefectul județului Hunedoara.

Cafeneaua este deschisa zilnic, iar joia aici vor fi 
organizate acțiuni și întâlniri ale membrilor ACR pe teme 
specifice din domeniul automobilismului.

Cafeneaua automobilistului din Hunedoara are un 
președinte (Ștefan Varga) șl doi vicepreședinți (Aurel 
Crăciunoiu și loan Marian).

Drum bun și lung cafenelei!...(D.G.).

(Continuare în pag. 8)

Condiții mai 
bune la...

„Dunărea”
Cum spunea dl ing. Dull 

Emil, administratorul pie
țelor din Hunedoara, a fost 
avizat, de către Consiliul 
local al municipiului, pro
iectul pentru moderni
zarea pieței "Dunărea”. 
Lucrările vor începe anul 
viitor, după ce va avea loc 
licitația lucrării în cursul 
acestei luni. (E.S.).

-__________ z

Un nou 
director 
general

S-a schimbat nu doar 
denumirea fostei regii de 
gospodărie comunală și lo- 
cativă din Călan, ci și con
ducerea. Postul de director 
general este ocupat în pre
zent de dl sing. Ștefan Bujan.

Actuala S.C. Hidro-term 
Trans S.A. se află tot pe 
strada Furnalistului, defec
țiunile și deranjamentele 
instalațiilor de apă și termo- 
ficare putând fi comunicate la 
telefon 730255. (E.S.).

Biserica 
măritoare a 
prăznuiește. o dată pe an, 
Soborul Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavril. Prăznuirea 
Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavril se face în a opta zi a 
lunii noiembrie.

Arhanghelii sunt vestitori 
de bine, cei care fac cu
noscute tainele cele mari ale 
lui Dumnezeu. Ei descoperă 
proorocirile, cunoștința voii lui 
Dumnezeu și înțelegerile pe 
care le primesc ei de la cetele 
cele mai de sus, pentru ca să 
vestească îngerilor celor mai 
de jos și prin dânșii oamenilor, 

îngerii, care sunt cei mai 
aproape de oameni, vestesc 
tainele lui Dumnezeu și voile 
Lui, cele mai mici, povățuindu- 
i să viețuiască în dragoste, în 
fapte bune și dreptate după 
voia lui Dumnezeu. Ei sunt 
rânduiți să păzească pe fie
care credincios.

Dintre toți Sfinții îngeri, cei 
mai mari binefăcători ai oame- 

l nilor s-au arătat a fi Sf. Ar-

Satul Trestia are tineri 
frumoși, cu dragoste de 
carte și de portul popular.

Foto: Anton SOC AC!

I 
I

DISTRIBUIREA CUPOANELOR
Până ieri, potrivit informațiilor primite de la sursa autorizată în județul nostru, s-au 

> distribuit producătorilor agricoli 129.812 cupoane. Având în vedere că termenul de 
* încheiere a acțiunii de distribuire expiră la sfârșitul săptămânii viitoare și că mai sunt deI

| primit circa 30 de mii de cupoane, important este ca operațiunea să fie realizată în condiții 
\cât mai bune. (N.T.). *

• Invitație 
la târg

Conform tradiției, în 
cea de-a două sâmbătă a 
fiecărei luni, deci și azi, 
8 noiembrie a.c., la 
Șoimuș are loc târgul de 
animale și mărfuri. Este 
un bun prilej pentru cei 
ce doresc să-vândă sau 
să cumpere, în special 
animale, să-și dea 
întâlnire aici să vadă cu 
toții cum mai evoluează 
preturile în tranziție. 

^N.T.)___________ '

sfârșit db

•Expoziție de 
medicină 
naturistă

în zilele de luni și marți 
(10 - 11 nov.), între orele 
15-20, este găzduită (în 
holul de la etaj al Casei de 
Cultură Deva) expoziția cu 
tema „Medicina naturistă 
și misterele sale”.(G.B.)

•încă un ,,hop” 
greu pentru 
Vega Deva 

în etapa a 14-a din 
seria a IlI-a a Diviziei B la 
fotbal, Vega Deva are încă 
un „hop” greu de trecut 
în tentativa sa de a pără
si zona periculoasă a 
clasamentului: sâmbătă, 
de la ora 11.00, întâlnește

hangheli Mihail și Gavril, ei 
sunt cei dintâi îngeri 
mijlocitori între Dumnezeu și 
noi oamenii. Ei au grijă și 
milă de creștini și-i ajută pe 
calea mântuirii mai mult 
decât ceilalți îngeri.

Sf. Mihail este protectorul 
călugărilor, al oștirilor creș
tine, al domnitorilor, care 
purtau cu ei pe câmpul de 
luptă icoana marelui ar
hanghel.

Sf. Gavril este pro
tectorul fecioarelor creștine, 
al familiilor creștine, al 
mamelor cu mulți copii, al 
copiilor.

Pe meleagurile bine
cuvântate ale țării noastre, 
cultul Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavril este foarte 
dezvoltat. Numeroase sunt 
bisericile și mănăstirile cu 
hramul Sfinților Arhangheli 
și numeroși sunt creștinii 
români care poartă acest 
nume și multe case îi au ca 
protectori.

Preot.dr.i.O.RUDEANU )

CEAIURI 
MEDICINALE, 
LA ORĂȘTIE 

9

Mu Iți știu că medicina 
naturistă s-a dezvoltat mult 
fn ultima perioadă (când 
costul medicamentelor 
atinge prețuri exorbitante), 
în numeroase boii având o 
eficiență bună și tratamen
tele, medicamentele bazate 
pe ceaiuri, extrase, ungu
ente, băi, ce au ia bază 
plantele medicinale, sunt 
căutate de muiți suferinzi, 
fn aceste condiții, se în
tâmplă un paradox : foste 
magazine “Plafar" din câte
va orașe aie județului nos
tru s-au desființat! Motivul? 
Lipsa eficienței, încasările 
nu puteau acoperi chel
tuielile cu chiria, piața 
energiei electrice, a căldurii 
și salarizarea comercian
tului.

Un magazin de aseme
nea specific este deschis 
însă la Orăștie - gestionar 
Sofia Dat - și cum e normai, 
aparține de cunoscuta fir
mă FARES (fostă PLAFAR) 
unde, cei care doresc, gă
sesc aici peste 60 de sor
timente de ceaiuri medi
cinale, diverse sortimente 
de sucuri naturale, lichio
ruri, bitter suedez, siropuri 
din muguri de pin, zmeură, 
căpșuni ș.a. Tot aici, se 
găsește unguent din găl
benele și cât de curând va 
fi pus ia dispoziția ciiențllor 
și mult căutatul ceai din 
mugur de pin.

( S.CERBU)

pe stadionul „Cetate” pe' 
F.C. Apullum A.I., ce se 
află pe locul 8 în 
clasament. (S.C.)

•Baschet in 
sala sporturilor

Duminică, de la ora 
9.00, iubitorii bas
chetului din Deva pot 
viziona, la sala 
sporturilor, 2 partide de 
baschet juniori' I și II 
(băieți) între CSS Deva 
și CSS Tg. Mureș. (C.S.)^
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SAMBATA 
8 NOIEMBRIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața... de la 

Timișoara și de la București 8.30 
Alfa și Omega (rep.) 9.05 Feriți- 
vă de măgăruș ! (cs pt. copii) 
10.05.Avanpost Maroc (f. SUA 
1949) 11.40 Fotbal Divizia A: 
Dinamo-CSM Reșița 14.10 Mork 
și Mindy (s) 14.40 Muzică ușoară 
15.00 America sălbatică (do)
15.30 Mapamond 16.00 Scena 
politică 17.00 Start - Rec (mag. 
științific) 18.00 Povestirile lui Do
nald Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks 
(s) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, săptămâna sportivă 
21.00 Savannah (s, ultimul ep.)
23.40 Dublă expunere (s. Fr./ 
Italia, ep. 1).

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (s, ep. 67) 9.25 Filmele 
săptămânii 10.35 Mondo - Blitz
11.30 TVR Timișoaral 3.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Emilie (s, ep. 12) 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s,

DUMINICĂ
9 NOIEMBRIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la Cluj!

8.30 Lumină din lumină 9.05 
Legenda Albei ca Zăpada (d.a) 
9.35 Aventurile lui Shirley Holmes 
(s) 10.00 Arlechino: Privi
ghetoarea fermecată (II). 13.00 
National Geographic (do) 14.10 
Atlas 14.40 Turnul Babei 17.00 
Dintre sute de catarge... (em. 
spectacol) 18.00 Aladdin (d.a)
18.30 Ce vrăji a mai făcut nevastă- 
mea, Samantha? (s) 19.00 Ro- 
bingo (cs) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, duminica 
sportivă, 7 zile în România 21.00 
Prietena rivalei mele (f. p. SUA 
1987) 22.45 Camei Planet (em. 
muz.) 0.20 Petrecere la curtea 
marelui Will

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (s) 9.25 Filmele săptămânii 
10.00 Handbal masculin Turul doi 
al Cupei EHF: F.C. Minaur Baia 
Mare - Ț.S.K.A. Moscova (d) 11.30 
TVR lași 14.00 Fotbal FC Argeș - 
FC Național (d) 16.00 Emilie (s, ep. 

X. ______ _________________
z------------------------------------

LUNI 
IO NOIEMBRIE

TVR I
12.05 Secretul (s/r) 14.10 Șeicul 

(s/r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Casă de piatră (s, 
ep. 21) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
85) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Baywatch (s, ep. 
123) 22.00 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv
23.30 Canary Wharf (s, ep. 65)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 
14.00 Conviețuiri-Magazin 15.10 
Limbi străine: engleză 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 41) 16.50 Cristal (s, ep. 144)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.30 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! 20.00 
Secretul (s, ep. 28) 20,55 Doar o 
vorbă săt-i mai spun! (r) 22.00 Doi

X_______ '____________________  

ep. 40) 16.55 Cristal (s, ep. 142) 
20.00 Glasul inimii (f. Italia ’96, p. 
I) 21.50 Glasul inimii (p.ll) 23.30 
Conviețuiri. Din muzica romilor 
0.00 Maeștri ai baghetei

ANTENA 1
7.00 Știri. Revista presei 7.10 

Nash Bridges (s/r) 8.00 Tele- 
Dimineața 10.20 Muppets Show(r)
10.40 Divergențe-Convergențe din 
lumea sportului (r) 12.30 Dragoste 
cu năbădăi (s) 13.00 Viață 
sălbatică (do) 14.00 Știri 14.20 
Zidul Atlanticului (f/r) 16.00 Po
veștile prietenilor mei 16.30 Club 
Hawaii (s) 17.10 între prieteni (em. 
pt. tineri) 18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 19.00 Observator 19.45 
Stăpânul (dramă Italia 1996) 21.30 
A treia planetă de la Soare (s) 
22.00 Beavis & Butt-head (s) 22.30 
Arliss (s, ep. 3) 23.00 Hollywood 
Top Ten (em. muz.) 0.40 Diesel (f. 
sexy Franța 1985) 2.10 Muzică

PRO TV
7.00 Desene animate 8.00 Po

vestea magică 8.30 Superboy (s) 
9.00 Noile aventuri ale lui Flipper 
(s) 10.00 Stigmatul răului (f/r) 12.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 12.55 
Știrile PRO Tv 13.00 Generația 

13) 16.55 Cristal (s, ep. 143) 18.00 
Alo, tu alegi! Puteti solicita în di
rect melodia preferată 20.00 în 
plină acțiune (s, ep. 6) 21.00 
Repriza a treia. Emisiune de 
actualitate și dezbatere sportivă. 
Fotbal Campionatul italian (21.30)

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (s/r) 8.00 Poveștile 
prietenilor mei (r) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (s/r) 9.00 
Connan (d.a) 9.30 Rățoiul Huey 
(d.a) 10.00 Animal Show (s) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 12.10 Vedeta 
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 Hawaii (s) 17.00 Mil
lennium 17.45 Dragoste cu 
năbădăi (s) 18.15 Printre rânduri 
(talkshow) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 Poveste de 
dragoste (f. Italia 1996) 21.30 
Burlacul (s, ep. 9) 22.00 Cape 
Canaveral - Eroii spațiului (s. SUA 
1996, ep 2) 23.00 Sirenele (s, ep. 
30) 0.00 Minți ucigașe (f. p. SUA 
’92) 

tați ciudați (f. Italia ’70) 23.30 
Ecoturism

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral - Eroii spațiului (s/r)
10.30 Poveste de dragoste (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 5)
13.10 între prieteni (talkshow/ 
r)14.00 Știrile amiezii 14.20 
Michael Landon - O imagine 
tandră (f. biogr. SUA ’91) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 17.0C 
Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Vânătorii de recompense (f. 
SUA 1996) 21.30 Viitorul începe 
azi (s, ep. 9) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 
Lumea filmului (r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Procesul etapei (r) 12.00 Vino să 
vezi Paradisul (f/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 

PRO: O căsnicie perfectă (s); 
Temporarly Yours (s, ep.1); Sport 
și muzică; Nemuritorul (s, ep. 63); 
Hercule (s); Xena, prințesa 
războinică (s) 18.15 Clueless (s, ep. 
2) 18.45 Te uiți și câștigi (cs) 19.30 
Știrile PRO’ TV 20.00 Jocuri 
periculoase (f. SUA 1983) 22.00 
Știrile PRO TV 22.05 Millennium (s, 
ep. 8) 23.00 Știrile PRo TV 23.15 
NYPD Blue (s, ep. 8) 0.00 Secrete 
(f. TV SUA 1982) 1.20 Știrile PRO 
TV

ANTENA 1 - DEVA
08.00 - 08.15 Știri locale (r)
10.10 - 10.20 7 zile fără 

comentarii (r)
14.10 -16.00 Fotbal: Vega Deva 

- Apullum Alba-lulia
17.00 - 17.10 Săptămâna pe 

scurt
23.00 -24.00 Rondul de noapte

«•teste?
Perioada B-1O noiembrie

PRO TV - DEVA
06.00 - 07.30 Desene animate
07.30 - 07.55 Știri/lnvitatul (r) 
07.55 - 09.00 No comment /

Vorbiți aici
22.00 - 22.05 Retrospectiva 

săptămânii

PRO TV
7.00 D.a. 9.00 Fiica oceanului (s, 

ultimul ep.) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Ursuleții grijulii (f.da SUA ’85)
12.30 Clueless (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 O căsnicie perfectă (s)
13.30 Temporarly Yours (s, ep. 2) 
14.00 Ultimul remake al lui Beau 
Geste (co. SUA 1977) 16.00 
Chestiunea zilei - retrospectiva 
săptămânii 16.30 Lumea filmului 
17.00 Efecte speciale (s, ep. 8) 17.45 
Norocosul (s, ep. 14) 18.30 Beverly 
Hills (s, ep. 95) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vino să vezi Paradisul (f. SUA 
1990) 22.30 Știrile PRO TV 22.35 
Susan (s. SUA, ep. 8) 23.00 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.30 
Procesul etapei (talkshow) 2.30 
Fotbal II Calcio 4.20 Știrile PRO TV

ANTENA I - DEVA
10.00 -10.10 Săptămâna pe scurt 

(r)
10.10 -10.30 Plai de cânt și dor

PRO TV - DEVA
07.00 - 07.15 Desene animate 
07.15-07.45 Oameni de milioane 
07.45 - 08.55 Ghici cine bate la

ușă? (r)
22.00 - 22.05 Retrospectiva Știri

Șoapte de iubire (s, ep. 72) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Deșteaptă-te 
române! (talkshow) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s) 
18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Sleeper (co. SUA 1973) 22.05 
Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 26) 22.45 Sledge Ham
mer (s, ep. 32) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 23.45 Cinemateca 
PRO TV: film

ANTENA 1 - DEVA
17.00 -17.45 Sportul hunedorean 
17.45 - 18.00 Știri locale
19.30 -19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.15 - 06.45 Sport extrem
06.45 - 07.00 Retrospectiva săpt.

Muzică (r)
09.45 -10.15 Program comercial 

PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

□ Berbec
(21 III - 20 IV)
Idei excelente, dar par 

să vă scape de sub 
control. Ați putea face 
investiții îndrăznețe, cu 
condiția să nu așteptați 
rezultate imediate. Va 
suprasolicitați și nu-i în 
avantajul dv. Gânditi-vă 
care sunt prioritățile și 
acționați în consecință. 
Vă bate gândul să faceți 
o călătorie, dar nu sun
teți hotărât, mai ales că 
situația materială nu vă 
permite așa ceva.

O Taur
(2TIV-21 V)
Nu uitați să vă plătiți 

datoriile, acum când stați 
bine cu banii. Doriți sa 
ieșiți în lume; poate vă 
invitați prietena la o 
cafea. N-ar strica să vă 
ocupați de aspectul dv 
exterior. în consiliul de 
familie de duminică nu 
discutați probleme per
sonale, căci v-ați implica 
prea tare.

O Gemeni
(22 V - 22 VI)
O persoană de sex 

opus vă taie răsuflarea și 
s-ar putea să-i faceți o 
decjarație de dragoste. 
Veți găsi un sponsor 
pentru ceea ce doriți să 
întreprindeți. Vi se pro
pune o discuție pe teme 
oculte, dar riscați să vă 
impresioneze prea tare.

Z) Rac
(23 VI-23 VII)
Sunteți romantic și o 

ieșire v-ar putea aduce 
nesperate realizări pe 
plan sentimental. Vă sim
țiți odihnit și plin de 
forță. Relația cu persoa
na iubită se va îmbună
tăți, cu toate că aceasta 
nu se împacă cu comodi
tatea dv. Farmecul per
sonal vă face foarte con
vingător. Veți convinge o 
persoană sa investească 
într-o afacere pe care ați 
inițiat-o de curând.

O Leu
(24 VII - 23 VIII)
Partenerul de viață 

câștigă niște bani pe 
care ar fi bine să nu-i 
investiți deocamdată. 
Treceți printr-o criză, dar 
nu va speriați că-i tre
cătoare. N-ar strica să vă 
faceți niște analize. 
Partenerii de afaceri vă 
propun o investiție, dar 
aveți rezerve. Conflicte 
cu o autoritate. Un 
prieten se oferă să vă 
ajute în rezolvarea unei 
probleme casnice.

O Fecioară
(24 VIII - 22 IX)
Relațiile cu frații devin 

prioritare. Primiți o veste 
de la persoana iubită. 
Este posibil să vă găsiți 
un asociat, un prieten de 
încredere. Copiii au ne
voie de ajutorul dv și ar fi 
cazul să le acordați tot

sprijinul. Fiind mai 
înțelegător, îi faceți să 
capete mai multă încre
dere în dv.

Z> Balanță
(23 IX - 23 X)
Capacitate maximă 

de a vă pune în practică 
ideile. Ați putea investi 
într-o casă sau într-un 
teren imobiliar. Nu vă 
supărați pe prietenii 
care vă atrag atenția că. 
greșiți; ei vă doresc 
numai binele. Acordați 
mai multă atenție sănă
tății, altfel s-ar putea să 
aveți probleme.

Z> Scorpion
(24 X - 21 XI)
Banii pe care i-ați îm

prumutat se întorc la dv 
cu dobândă. Unul dintre 
frați vă va da o idee 
excelentă. Luați în 
considerare sfaturile 
părinților. Luni - o zi 
bună îa slujbă și acasă. 
Partenerul de viață va 
primi bani și vă va face 
o surpriză.

O Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Vă veți bucura de o 
zi de odihnă și veți primi 
o vizită surpriză. O reu
niune de familie vă ajută 
să vă echilibrați psihic 
și afectiv. Se întrevede o 
reuniune familială. Veți 
dezbate o problemă 
profesională de maximă 
importanță pentru dv.

O Capricorn 
(21 XII - 191)
Relații tensionate cu 

partenerii de afaceri. Nu 
vă lăsați condus de 
impulsuri, căci nu veți 
realiza ceea ce v-a(i 
propus. Popularitatea 
dv este în continuă 
creștere, dar inițiativele 
nu sunt indicate. Vi se 
solicită ajutorul într-o 
problemă delicată la 
serviciu. Aveți ocazia să 
câștigați bani’fără a face 
ceva deosebit.

O Vărsător
(20 I - 18 II)
Adunați-vă puterile 

căci vă așteaptă o zi 
grea. Persoana iubită vă 
face bucurii. Relația cu 
șeful este mulțumitoare, 
tensiunile se dimi
nuează. Nu-i momentul 
pentru o schimbare de 
mare anvergură.

O Pești
(19 II - 20 III)
Fiind mai detașat, 

mai zâmbitor, ați putea 
să vă convingeți sub
alternii că sunteți șeful 
ideal. S-ar putea să fiți 
solicitat ca mediator 
într-un conflict dintre 
rudenii. Oferiți mai 
multă înțelegere celor 
pe care îi iubiți. La 
serviciu sunteți apre
ciat. Primiți vești de 
departe, ceea ce vă face 
optimist
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FACE PRECIZĂRI
în “Cuvântul liber” nr.2006, 

apărut vineri, 31.10.1997, am 
citit Comunicatul de presă al 
Biroului executiv al Filialei 
PUNR a județului Hunedoara, 
care, în esență, susține două 
idei: 1. Inscripționarea plă
cuțelor bilingve "trebuie lăsate 
în mod obligatoriu la lati
tudinea factorilor de decizie 
locală” (Consiliul local) și 2. 
Ordonanța de urgență nr.22/ 
97 nu trebuie aplicată întrucât 
nu a fost aprobată de Par
lamentul României.

Față de afirmațiile din 
Comunicat țin să aduc la 
cunoștință - în întregime și 
fără nici o modificare - Preci
zările Secretariatului General 
al Guvernului României nr. 15/ 
4539/24.07.97 referitoare la 
interpretarea și aplicarea 
art.58 alin.2 din Ordonanța de 
urgență nr.22/97.

“Potrivit prevederilor art. 
58 alin. 2 din Legea nr.69/ 
1991 a administrației publice 
locale, modificată și com
pletată prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.22/ 
1997, in localitățile în care o 
minoritate națională are o 
pondere de peste 20% din 
numărul locuitorilor, auto
ritățile administrației publice 
locale vor asigura in
scripționarea denumirii loca
lităților, instituțiilor publice și a 
unităților publice și în limba 
minorităților respective.

Pentru interpretarea și 
aplicarea unitară a acestei 
prevederi legale, considerăm 
că trebuie s[ se aibă în vedere 
următoarele:

1. Art. 58 alin. 2 din legea 
sus-menționată stipulează:"... 
autoritățile administrației pu
blice locale vor asigura in
scripționarea denumirii loca
lităților, a instituțiilor publice șl 
a unităților proprii, precum și 
afișarea anunțurilor de interes 
public și în limba minorităților 
respective". în accepțiunea 
legii - potrivit prevederilor art. 
5 alin. 1 al acestui act normativ 
- autoritățile administrației 
publice locale sunt consiliile 

\_________________________

locale ca autorități deliberative 
și primarii ca autorități execu
tive.

Art. 120 alin. 1 din Consti
tuția României stipulează: 
“Autoritățile administrației 
publice prin care se realizează 
autonomia locală în comune și 
orașe sunt consiliile locale 
alese și primarii aleși, în 
condițiile legii.”

Dispoziția imperativă a art. 
58 alin. 2 din Legea - mo
dificată nu conferă nici o 
atribuție în acest sens con
siliului local, iar primarul, ca 
autoritate executivă a ad
ministrației publice locale, are 
obligația de a aplica pre
vederile prezentului articol. De 
altfel, conform art. 44 pc a al 
aceleiași legi, primarul 
“asigură respectarea drep
turilor și libertăților funda
mentale ale cetățenilor, a 
prevederilor Constituției și ale 
legilor țării, ale decretului 
Președintelui României..."

2. Primăria, ca autoritate 
executivă a administrației 
publice locale, având deci 
putere executivă, “acționează 
și ca reprezentant al statului” 
(art.43 alin. 1 din Legea 69) și 
are obligația ca, pe baza 
datelor recensământului 
populației din 1992, comu
nicate de Direcția Județeană 
de Statistică, să ia act de 
existența unei minorități națio
nale cu o pondere de peste 
20% din numărul locuitorilor 
localității și “să asigure in
scripționarea denumirii locali
tăților, a instituțiilor publice și 
a unităților proprii, precum și 
afișarea anunțurilor de interes 
public și în limba minorităților 
respective".

în concluzie, avizul 
consiliului local nu este nece
sar în aplicarea prevederilor 
art.58 alin.2 din Legea 69 
modificată.

Aceste precizări pot fi 
consultate la sediul Prefecturii 
județului Hunedoara.

Subprefect, 
Nicoiae Pavel SEGESVAR!

^7

P«D<S«R« poate face din 
România o țară prosperă
Partidul Democrației 

Sociale din România 
poate face din țara noastră 
o țară prosperă - această 
deviză este mereu accen
tuată de liderii acestei 
principale forțe politice a 
opoziției la .toate mani
festările sale politice, 
inclusiv la conferințele de 
presă ale filialei județene. 
Ideea aceasta a stat la 
baza discuției cu dl Mihail 
Rudeanu, președintele 
acesteia.

- Cum poate face 
P.D.S.R. din România o 
astfel de țară, die 
Rudeanu?

- Avem în acest sens 
câteva obiective concrete, 
în primul rând, prin mo
dernizarea și dezvoltarea 
economiei naționale, în 
principal prin efortul 
propriu, prin valorificarea 
inteligenței românești și 
resurselor naturale ale 
țării. Prin intensificarea 
privatizării și crearea de 
întreprinderi mici și mijlocii, 
prin încurajarea sec
toarelor de vârf profitabile 
și competitive - industria 
de tractoare, mașini agri
cole, autoturisme, vapoa-

re, prelucrarea lemnului, 
chimică etc.

- în al doilea rând?
- Prin modernizarea 

agriculturii pe calea sprijinirii 
micului producător, prin 
acordarea de subvenții 
nerambursabile până la 60 
la sută din cheltuieli, crea
rea de ferme agro
zootehnice puternice ș.a.

iimâirie lin prliirnuill iraurdlainâtantea
© ipir©lt>lleijLă ai t>©linaivil©r”

director, in 
sănătate sunt o serie de 
dificultăți în prezent. Care 
este situația la Spitalul din 
Brad?

- Desigur, nici unitatea 
noastră nu face excepție de 
la problemele cu care se con
fruntă sectorul medical, dar 
ne-am străduit să asigurăm 
pe cât posibil o asistență me
dicală corespunzătoare, bine
înțeles în limitele a ceea ce 
avem.

- Suntem în pragul iernii. 
Există probleme din punct 
de vedere al căldurii în 
saloane, apă caldă etc?

- Deși avem datorii pentru 
agentul termic, nu sunt deo
camdată probleme. Mai dificil 
este cu apa caldă care se 
livrează numai două zile pe 
săptămână. într-un spital se 
lucrează non stop, cu oameni 
care au nevoie de apă caldă, 
or, acest lucru trebuie nea
părat să-l avem în vedere. Cu 
excepția datoriilor pe care le 
are Spitalul Brad pot să vă 
spun că microclimatul este 
favorabil.

Cum apreciați 
fondurile bănești pe care le 
aveți la dispoziție?

- Trebuie să ne încadrăm 
într-un buget de austeritate 
cum este peste tot. Avem 
nevoie de bani pentru in
vestiții, pentru a achiziționa 
tehnică mai performantă 
întrucât, în multe sectoare,

• „Patria” - Deva: Față în față (7
- 11); - Dependenți de dragoste 
(12-13);
• „Flacăra” - Hunedoara: Fată în

față (7 -13);
• „Parâng” - Petroșani: Vulcanul

(7 - 10); - Ce-am avut și ce-am 
pierdut (11 -13);
• „Cultural” - Lupeni: Mafie și

P»S<D»R< se întărește în

Discuție cu dl dr. Ionel Costina, 
director la Spitalul Municipal Brad

aparatura existentă este de
pășită și fizic și moral. Cu 
toate greutățile am reușit să 
dotăm laboratorul de analize 
cu două aparate performante 
care nu numai că ușurează 
munca, dar și Indicii de calitate 
sunt alții. Ne pare rău că nu 
am găsit sponsori pentru a ne 
ajuta în achiziționarea și a 
altor aparate.

Problema sănătății nu este 
a medicilor, ci a bolnavilor. Tot

ce se face într-un spital este în 
folosul bolnavilor nu al 
medicilor.

Este o falsă problemă că 
bugetul sănătății se adresează 
medicilor. Acesta trebuie să 
reflecte ceea ce se oferă 
omului bolnav.

- Ce credeți că trebuie să 
se aiba în vedere pentru 
sectorul medical de către cei 
în drept?

Aparatele pentru analize achiziționate de curând în
Laboratorul de specialitate al spitalului municipal Brad 

îmbunătățesc considerabil calitatea actului medical 
Foto: Corne! POENAR

- Dacă discutăm despre 
fondurile pe care le primim, 
acestea se ridică la 70 la 
sută din necesar. Cred că 
nu este normal să plătim 
curentul, căldura sau alte 
servicii la prețul agenților 
economici. Noi efectuăm 
prestații medicale nu 
activități cu profit, or, într-o 
altă condiție de prețuri ne
am putea încadra în banii pe 
care îi primim.

Dificultățile în asigu
rarea cu materiale sanitare, 
medicamente survine din 
explozia prețurilor care de
pășesc fundamentarea'alo- 
cațiilor bugetare. Consumul 
rămâne undeva în aceleași 
limite, dar cheltuielile cresc 
foarte mult, fapt ce ne pune 
în situații mai deosebite...

Deși sunt multe pro
bleme, ne-a mai precizat dl 
Ionel Costina, medicamen
tele de strictă necesitate nu 
au lipsit, fapt ce asigură un 
act medical corect și în 
folosul bolnavilor. Sunt încă 
dificultăți în anumite pe
rioade cu eliberarea rețe
telor compensate, situație 
ce a determinat ca unele 
farmacii să sisteze elibe
rarea de medicamente com
pensate dar, prin înțelegere, 
aceste perioade au fost 
depășite, ne-a mai spus 
printre altele interlocutorul 
nostru.

Corne! POENAR

biliard (7-10); -Donnie Brosco 
(11-13);
• „Zarand” - Brad: Batman și 

Robin (7 - 10); - A fost odată 
asasin (11 -13);
• „Patria” - Orăștie: Iubire și 

sacrificiu (7 -10); - Vulcanul (11 - 
13);
• „Dacia” - Hațeg: Sfântul (7 - 

10); - Batman și Robin (11 -13);
• „Luceafărul" - Vulcan: 

Bafman și Robin (7 - 10); - 
Spionul Dandana (11 -13);
• „Lumina” - Ilia: A fost odată 

asasin (7 - 9);
• „Mureșul” - Simeria: Minci

nosul mincinoșilor (7 - 9);
a.

a

județul
Organizația județeană a 

Partidului Social Democrat 
Român acționează sub 
lozinca “Libertate, Justiție 
socială, Solidaritate” și sub 
sloganul "Prin adevăr spre 
democrație “. în dorința de 
a afla cum acționează orga
nizația pentru a-și atinge 
țelurile am avut recent o 
discuție cu dl Marius Sur- 
gent, președintele acesteia.

IKWWMMTICĂ

nostru

- în al treilea rând?
- Protecția socială care 

este concepută de P.D.S.R. 
într-un mod nou, prin creș
terea economică nein- 
flaționistă și stoparea 
sărăciei populației, creș
terea puterii de cumpărare 
și reducerea impozitelor și 
taxelor. Obiectivul principal 
al protecției sociale este 
combaterea șomajului. 
Acest scop se va realiza 
prin stoparea lichidării între
prinderilor, modernizarea 
producției, crearea de noi 
locuri de muncă în special 
pentru tineri etc.

Traian BONDOR

- Felicitări pentru câș
tigarea postului de primar 
al Simerieil Apropo, al 
câtelea primar pesederist 
este dl loan Rovinaru?

- Mulțumim! Al șapte- 
sprezecelea. Au depus 
cereri de primire în partidul 
nostru încă șapte primari. 
Urmează să discutăm ce
rerile dumnealor în comi
tetul județean.

- Aveți și viceprimari, 
după câte știm.

- Da, 12. Au depus cereri 
de primire încă 9 vice
primari.

- Câți consilieri are 
P.S.D.R.?

- Până în prezent 69, 
dar și aici primim mereu 
cereri.

- Cum este organizat 
Partidul Social Demo
crat în județul nostru?

- Avem 69 de or
ganizații, practic în toate 
orașele și comunele 
județului care cuprind circa 
1700 membri. Aș remarca 
organizațiile din Deva, 
Hațeg, Petroșani, Brad, 
Orăștie, Băița, Densuș, 
Sîntămărie-Orlea, Dobra, 
Beriu, Orăștioara de Sus 
ș.a.

- Primiți în P.S.D.R. pe 
oricine?

- Pe cei compromiși, pe 
foștii nomenclaturiști cu 
funcții înalte nu. Recent, 
de pildă, am respins 
cererea unui primar care 
s-a plimbat prin mai multe 
partide.

- Deci, Partidul Social 
Democrat Român se află 
în continuă creștere. 
Ținând seama de acest 
fapt, nu credeți că or
ganizația ar trebui să se 
manifeste mai puternic 
în viața județului?

- Ba da și chiar asta 
avem de gând să facem.

Traian BONDOR

Am trecut zilele trecute 
prin câteva magazine din 
orașul Călan, situate în Piața 
Independenței.

în magazinul general al 
S.C.Panifcom SRL, în jurul 
orei 10,30, nu era nici un cli
ent. “Când se dau salariile 
sau pensiile, sunt și clienți - 
spunea dna Maricica Toma. 
Mai cu seamă că prețurile la 
noi sunt cele mai mici. Făina 
albă se vinde cu 2000 de lei 
kilogramul, iar 
cea de mălai cu 
1800, tocmai 
pentru a avea 
cumpărători.”

Cofetăria 
“Lana”. La mese 
nici un consu
mator. Greu am 
reușit să scoa
tem o vorbă de 
la cele două 
tinere cu același prenume - 
Gabriela. în plus, eram priviți 
cu ostilitate și suscep
tibilitate. Dacă și clienții sunt 
întâmpinați atât de glacial, 
nu ne miră că ușa de la 
intrare se deschide aici atât 
de rar.

La Pati-barul de alături - 
puțini consumatori. Nicoleta 
Rîmbetea spera că a doua zi, 
după ce se vor fi dat sala
riile, va avea și clientelă mai 
numeroasă. Acum își amin
tea: “Ce bine se vindea 
berea astă-vară!”

Vizavi, la legume-fructe 
(unitatea 20 aparținând 
“Cernafruct” Hunedoara) 
intra totuși câte un potențial 
cumpărător. Mărfurile, di
verse, erau corect expuse, 
vânzatoarea Elena Dărăban 
spunând că oamenii sunt 
mulțumiți de calitatea 
acestora. “încercăm cât de 
cât să fie frumos și curat, în 
acest fel fiind atras și cum
părătorul.”

Alături, funcționează un 
mic magazin alimentar 
aparținând S.C.Calotă
Comexim SRL. Se aflau spre 

^vânzare tot felul de produse

alimentare preambalate, dar 
și țigări și băuturi alcoolice. 
Mihaela Popa aprecia că 
“avem cumpărători pentru 
că practicăm prețurile cele 
mai mici”. Așa să fie?

La magazinul 24 menaj 
al SC Streiul SA - tot felul 
de articole de uz casnic, 
detergenți, săpun, plastice, 
porțelanuri. Vânzări? “Avem 
- spunea gestionara Rodica 
Lung. Vindem cam în 

valoare de 1,5
n milioane de lei
PHI! zilnic”.

i0a7inele\. \ Magazinul
magazinele \ “Romarta” - cum 

țeste cunoscut -, 
’ luat în

ție de ges
tiune, purtând 
acum emblema 
SC Râul Corn 
SRL. Dna admin

istrator Viorica Moldovan 
spunea că aduce mărfurile 
direct de la furnizori, pentru 
a fi mai ... ieftine. Vânzarea 
era și aici cam lentă. “Dar 
când au oamenii bani 
cumpără totuși, pentru că 
ne orientăm să aducem ce 
se caută în sezon”.

“Azi m-am cam plictisit” 
- afirma vânzătoarea de la 
magazinul SC Imex General 
Corn SRL. Și asta tot din 
pricina lipsei cumpără
torilor.

din / locaț
Călan /

*
Cum am văzut, peste tot 

pe unde am trecut frigul 
parcă încremenise acti
vitatea, mișcarea fiind 
foarte lentă. Vânzătoarele, 
îmbrăcate gros, se plic
tiseau în așteptarea 
clientelei. Ușile se des
chideau rar, unii intrau doar 
să privească ori să se 
informeze, mai puțini să 
cumpere ceva. Motivul? 
Banii insuficienți - în ceq 
mai mare parte. In rest, cu 
o excepție, personal amabil, 
serviabil, cu cele mai bune 
intenții.

Estera ȘINA
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Organizează în data de 28 noiembrie 1997, ora 9,00, în sala de ședințe - Primăria Deva

LICITAȚII PUBLICE
V

în vederea concesionării de terenuri pentru constr ucții, situate în municipiul Deva, 
pentru realizarea obiectivelor prevăzute în documentațiile de urbanism, 
aprobate în condițiile Legii nr.50/1991, art. 10-15 după cum urmează:

r \
1. Amplasament situat în Deva, 

str. M. Eminescu, în lungul Cimitirului 
Catolic - poz. nr.12

Chioșc metalic
Suprafața de teren - = 30,00 mp 

TAMC = 75,000 lei/mp/an (zona IV)

Durata concesiunii = 2 ani

Profilul: alimentație publicăk 

/’ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
X_ 

r

2. Amplasament situat în Deva, 
str. M.Eminescu, în lungul Cimitirului 
Catolic - poz. nr.10

Chioșc metalic
Suprafața de teren = 30,00 mp 

TAMC - 75.000 lei/mp/an (zona IV)

Durata concesiunii = 2 ani

Profilul: alimentație publică

J
X
■ I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.✓
3. Amplasament situat în Deva^ 

str. M.Eminescu, în lungul Cimitirului 
Catolic - poz. nr.9

Chioșc metalic
Suprafața de teren = 40,00 mp

TAMC = 75.000 lei/mp/an (zona IV)

Durata concesiunii = 2 ani

Profilul: alimentație publicăk

/■
( 4. Amplasament situat în Deva,
| str. M.Eminescu, în lungul Cimitirului 
| Catolic - poz. nr.8

Chioșc metalic
Suprafața de teren = 30,00 mp

TAMC = 75.000 lei/mp/an (zona IV) 

Durata concesiunii = 2 ani

Profilul: alimentație publică

i 
i
i
i 
i
i
x

J
X

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
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5. Amplasament situat în Deva^ 

str. M.Eminescu, în lungul Cimitirului 
Catolic - poz. nr.6

Chioșc metalic
Suprafața = 100,00 mp - din care:
50,00 mp = profil alimentație 

publică

50,00 mp = profil prestări servicii 
TAMC = 75.000 lei/mp/an

44.000 lei/mp/an

Durata concesiunii = 2 ani Jk

z
6. Amplasament situat în Deva, Al. 

Romanilor, în spatele complexului 
meșteșugăresc și Restaurantului Ga- 
rofița (bd. Dacia)

Suprafața de teren = 150,00 mp - 
din care:

50,00 mp = Profil cioplitorie (în c- 
ție metalică)

100,00 mp = spații depozitare ma
terie primă și produse finite
TAMC = 150.000 lei/mp/an

25.000 lei/mp/an (zona II) 
Durata concesiunii = 20 ani 

r 7.Amplasament situat în Deva?\ 
Aleea Crinilor, între PT, Bl. E9 și Cămin 
“CONDOR” SA Deva

Construcție din zidărie și structură 
beton armat

Suprafața de teren = 73,78 mp 
TAMC = 150.000 lei/mp/an (zona III)

Durata concesiunii = 20 ani
Profilul: alimentație publică

((

X

8. Amplasament situat în Deva, bX 
dul Decebal, în curtea interioară dintre 
blocurile 109 și 110, în vederea realizării 
unei baterii formate din 5 garaje, în 
suprafață totală de 79,00 mp.

(3 x 13,00 mp; 1 x 18,00 mp; 1 
22,00 mp)
TAMC = 25.000 lei/mp/an (zona II)

Durata concesiunii = 20 ani
La licitație pot participa locatarii 

blocurilor 109 și 110 care dețin auto- 
\turisme în proprietate. Jș

f 9. Amplasament situat în Deva, strX
Bejan, între BI.67 și Creșa de copii, în 
vederea realizării unei baterii formate 
din 2 garaje în suprafață totală de 
35,40 mp (1 x 17,40 mp) și 1 x 18,00 mp
TAMC = 15.000 lei/mp/an (zona IV)

Durata concesiunii = 20 ani
Pot participa locatarii blocului 67 

^care dețin autoturisme în proprietate^

r 10. Amplasament situat în DevaA 
str. D.Zamfirescu, între BI.O2 și Școala 
generală nr.4 Gojdu în vederea rea
lizării unei baterii formate din 2 gara
je, în suprafață de 21,00 mp
TAMC = 20,000 lei/mp/an (zona II) 

Durata concesiunii = 20 ani
Pot participa locatarii blocului 02 

^care dețin autoturisme în proprietate^v

11. Amplasament situat în Deva, 
Aleea Panseluțelor - în spatele bl. 29 
și 30, în vederea realizării unei bate
rii formate din 6 garaje, în suprafață 
totală de 125,70 mp, 1 x 18,00 mp, 
1 x 22,70 mp, 1 x 22,00 mp; 3 x 21,00 mp 
TAMC = 20.000 lei/mp/an (zona III)

Durata concesiunii = 20 ani

29 și 30 care dețin autoturisme în
Pot participa locatarii blocurilor

* 12. Amplasament situat în Deva,*
Aleea Saturn, în spatele blocului 7, 
B-dul 22 Decembrie, în vederea rea
lizării unui garaj în suprafață de 
14,50 mp.
TAMC = 25.000 lei/mp/an (zona II) 

Durata concesiunii = 20 ani 
Pot participa locatarii blocului 7 

care dețin autoturisme în propri
etate. * 

* 13. Amplasament situat în Deva,X 

str. A.lancu, în spatele blocurilor H3 
și H4, în vederea realizării unei bate
rii formate din 3 garaje, fiecare, în 
suprafață de 20,80 mp.
TAMC = 25.000 lei/mp/an (zona II)

Durata concesiunii = 20 ani

Pot participa locatarii blocurilor 
H3 și H4 care dețin autoturisme în 

proprietate.

* 14. Amplasament situat în Deva,*
Al.Cioclovina, în spatele blocurilor 
23 și 28, str. Minerului, în vederea 
realizării unei baterii formate din 2 
garaje în suprafață totală de 42,72 
mp (1 x 21,72 mp; 1 x 21,00 mp) 
TAMC = 20.000 lei/mp/an (zona III)

Durata concesiunii = 20 ani
Pet participa locatarii blocurilor 

23 și 28 care dețin autoturisme în 
^proprietate. *

f 15. Amplasament situat în Deva?1 
str. M.Viteazul, în spatele blocului 
47„ în vederea realizării unui garaj în 
suprafață de 21,00 mp
TAMC = 20.000 lei/mp/an (zona III) 

Durata concesiunii = 20 ani
Pot participa locatarii blocului 47 

dețin autoturisme în proprietate^

f X
16. Amplasament situat în Deva, 

Aleea Teilor, în spatele blocului 72, 
str. Bejan, în vederea realizării 
unei baterii formate din 2 garaje, 
fiecare, în suprafață de 41,88 mp 
(1 x 20,88 mp și 1 x 21,00 mp) 
TAMC = 15.000 lei/mp/an (zona IV)

Durata concesiunii = 20 ani
Pot participa locatarii bl. 72 care 

^clețin autoturisme în proprietate,

17. Amplasament situat în Deva?' 

B-dul N. Bălcescu, la capătul bl.2, în 
vederea realizării unui garaj în su
prafață de 21,00 mp
TAMC = 25.000 lei/mp/an (zona II)

Durata concesiunii = 20 ani
Pot participa locatarii blocului 2 

\care dețin autoturisme în proprietate./

I

18. Amplasament situat în Deva, str\ 

Minerului, în spatele taluzului blo
curilor 38 și 39, în vederea realizării 
unui garaj în suprafață de 21,00 mp 
TAMC = 20.000 lei/mp/an (zona III)

Durata concesiunii = 20 ani
Pot participa locatarii blocurilor 

38 și 39 care dețin autoturisme în 
'^proprietate.____________________
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Reflecția sâptĂFMârm
“Gândul este lumină și se publică pentru 

întregul univers. Chiar dacă ați fi muți el va vorbi 
prin miraculosul său organ. Se va revărsa din 
acțiunile, din manierele și de pe chipul vostru. Vă 
va aduce prietenii. Vă va angaja față de adevăr 
prin dragostea și așteptările minților generoase. în 
virtutea legilor naturii, care este una și desăvârșită, 
gândul va dărui adevăratele comori ale sufletului
cărturarului îndrăgit de pământ și cer. ”

CU RALPH WALDO EMERSON

(1803-1882)

- pAclsb șl poet (WKB -
„Tânărul strânge materia

lele necesare pentru a construi 
un pod până la Lună sau, poate, 
un palat sau templu pe pământ 
și, până la urmă, omul de vârstă 
mijlocie se hotărăște să con
struiască din ele un șopron."

----------
“Cum am pătruns aceste 

frumoase culori ale curcubeului 
în cochilia moluștei de apă dul
ce, îngropată în noroi în fundul 
întunecatului nostru râu?"

“Ce importanță au lucrurile 
pe care poți să le uiți?

Un gând mărunt este cioclu 
pentru întreaga lume."

© - Poftiți, vă rog, domnule polițist. Poftiți, avem 
pești vii...

- Vii, vii, dar sunt proaspeți?!
© Micul John intră cu o hârtie de 100 de dolari 

într-un magazin.
- Cu asta nu poți să cumperi nimic - îi spune 

vânzătorul. E falsă.
- Dar eu nu vreau să cumpăr nimic. Tata m-a 

trimis doar s-o schimb!
© Faraonul convoacă tot poporul:

- Supușii mei, am două vești. Una bună, una 
rea. Pe care vreți să o auziți prima?

- Pe cea rea, Luminăția ta!
- Trebuie să mai construim o piramidă!
- Vai, aoleu ce ne așteaptă! Acum, Măria Ta, 

spune-ne și vestea bună!
- Piatră avem destulă!

©- Costică, ce înțelegi tu prin cuvântul,,celi
batar"?

- Păi, celibatar e un bărbat care preferă să-și 
coase ciorapii decât să spele vase...

©- Cam unde ar putea ajunge bărbatul dacă s-ar 
lua pe urma unei femei?

- La alt bărbat!
©- Tăticule, ce e logodna?

- Dragul meu, logodna e un fel de arest pre
ventiv, înaintea condamnării pe viață...

©- Tată, ce-i aia „pompă"?
- Apoi, fiule, pompele sunt niște aparate. Ele 

sunt de mai multe feluri: de umflat roți de vehicule, 
de vid, de injecție, de benzină, de ulei, hidraulică 
și multe altele.

- Atunci, cum îți explici expresia din cartea mea 
de istorie “Mihai Viteazul a intrat în Alba-lulia cu 
mare pompă”?

Culese și prelucrate de Iile LEAHU

“Natura este opusul sufle
tului, căruia îi corespunde parte 
cu parte. Unul este pecetea și 
celălalt este urma, amprenta."

"Nu am încotro, trebuie să 
mă bizui pe propria-mi sărăcie 
mai mult decât pe bogăția ta. 
Nu pot să-ți fac conștiința egală 
cu a mea.”

“Oricât de mari i-ar fi tar 
lentele, dacă omul nu creează, 
el este văduvit de emanația 
pură a divinității; produce cenu
șă și fum, nu însă și flacără."

Selecție de Hie LEAHU
...------------ - ---------- > 

l/M©£

| O ploaie furtunoasă - ca- 
■ re a devenit ceva obișnuit în 
! această vară - ne-a lăsat fără 
I curent electric... astfel am 
I scos din magazie lampa cu 
| petrol a bunicii. Am curățat 
| sticla așa cum am văzut-o pe 
. Bunica în copilărie, astupân- 
I du-i un capăt și suflând în 
I interior, apoi răsucind o foaie 
| de ziar în interiorul aburit al 
| sticlei de lampă.
i Adela m-a întrebat de ce 
1 nu folosesc detergentul pen- 
I tru sticlărie?...
| - "Pentru că astfel Tu nu
i ai fi văzut cum făcea Bunica i
k___________________  

/

au jizbioP
mea să lucească sticla de 
lampă și nu ai fi știut nici
odată cum o făceau pe vre
muri bătrânii când nu era cu
rent electric și nici detergenți 
speciali!"

Fără TV și radio, ca prin 
minune nici telefonul nu func
ționa, era liniște și pace. Ni
mic din ceea ce trebuie făcut 
cu ajutorul curentului electric 
nu puteam face. Am mâncat 
ceva ca la țară, am spus glu-

LABIRINT
De-ar fi să fiu exilat pe o insu

lă pustie, între cele o sută de cărți 
ce le-aș lua cu mine ar fi și “Jur
nalul unui jurnalist fără jurnal" de 
I.D. Sîrbu. Transcriu câteva rân
duri din acest insolit jurnal: “Totul 
trebuie recitit după 50 de ani: 
mintea cea de pe urmă fiind ade
vărata minte a omului matur. 
Viața nu e decât o lungă școală 
primară în care învățăm băbește 
buchiile vieții pentru ca la bă
trânețe să putem citi cuvintele 
“moarte”, “transcendență”, “lumi
nă”. Sau: “Să te ferești de cei 
care nu beau deloc: fiindcă ori 
sunt bolnavi, ori vicioși, ori lipsiți 
de umor. Să te ferești de cei care 
nu se plictisesc niciodată - fiindcă 
sunt cu siguranță tirani, călăi, 
îngâmfați. Să te ferești mai ales 
de cei care nu îți recunosc drep
tul la timpul liber, la lene și indife
rență, fiindcă aceia nu știu ce e 
visul, singurătatea, melancolia 
amurgului fără fruct". Și: “Mă 
înclin în fața Cuvântului, limba e 
miracolul vieții, darul târziu al 
bătrânețelor mele întunecate și 
pustii”. De câteva luni, având 
statut de pensionar, trăiesc o 
senzație pe care n-am mai trăit-o. 
De-acum, munca nefiindu-mi nor
mată, voi trudi și transpira cu plă
cere... în prefața lui Apollinaire la 
piesa “Les mamelles de Tire-

I 
I 
I 
I
I
II 
ii 
I

me, am depănat amintiri și 
apoi am citit o poveste de H.C 
Andersen. Ploaia se oprise, 
era o liniște ca la început de 
lume, era beznă și era pace.

Era ceea ce bătrânii nu-1 
mese "Tihnă". i

Am făcut lampa mică, ne-. 
am spus rugăciunea și apoi • 
am stins lampa. A fost o sea-1 
ră minunată. înainte de a a- | 
dormi Adela m-a întrebat:

- „Miami, ne mai jucăm 
de-a lampa cu petrol și mâine 
seară?”

I
I
I 

ina DELEANU j 

____________ /

sias", acesta spune un lucru de o 
genială simplitate: “Când omul a 
vrut să imite mersul a născocit 
roata, care nu seamănă cu un 
picior”. Există un calendar tainic 
pentru diverse lecturi. Cine n-a 
observat că e un anume timp al 
lirismului și al receptării lui, cum 
e unul al poveștilor sau altul pen
tru lecturi grave, pretențioase. 
Când Minulescu ne îndemna prin 
titlul uneia dintre operele sale 
“Citiți-le noaptea" nu făcea un 
simplu joc de vorbe. El țintea 
undeva, sconta pe timpul psiho
logic al lecturii. Un erudit cu spirit 
agil precum Petre Pandrea ob
serva că: “Mallarme este o lectu
ră matinală. Baudelaire trebuie citit 
în timpul serii până la miez de 
noapte. Rimbaud este lectură du
pă miezul nopții, până la 2-3 dimi
neața, apoi dispare vraja. Leopardi 
se citește de preferință în după- 
amiezi toride de vară, Villon e un 
sensibil pungaș acefal și orarul lui 
de lectură pentru mine este la orice 
oră din zi și din noapte. Există, în 
mod curios, un cadran al liris
mului". De la Pompiliu Constan- 
tinescu citire: “CINE SE RIDICĂ 
PESTE TURMĂ E HULIT ÎN LOC 
SĂ FIE RESPECTAT Șl MĂCAR 
ADMIS; COALIȚIA MEDIOCRI
TĂȚII E INEXPUGNABILĂ!".

Hie LEAHU

/ '

ivimiiii: li 
“McniNoms”

în zilele de 28-29 mai 1942 
o puternică forță aero-navală 
japoneză, compusă din 190 
nave - inclusiv 8 portavioane, 
11 cuirasate și 700 avioane 
ambarcate, având în frunte pe 
însuși amiralul Isoroku Yama
moto, șeful Flotei Combinate 
Imperiale, ridică ancora din 
portul Hashirajima (sud-estul 
Japoniei) cu destinația insulele 
Midway, situate în centrul Paci
ficului.

IA SUB LUPA

însă, la 25 mai 1942, Ser

viciile de informații de la Pearl 
Harbor interceptează și desci
frează un lung mesaj japonez 
prin care se dezvăluie compu
nerea Forței, itinerarul și data 
atacului. Amiralul Chester W. 
Nimitz - comandantul Forțelor 
navale din Pacific - organizea
ză apărarea, cu ce avea atunci 
la dispoziție, adică 3 portavi
oane, 8 crucișătoare și 14 dis
trugătoare. în consecință, tri

mite la 28 mai 1942 "Task 
Force - 16" (Gruparea opera
țională) a contraamiralului 
Raymond A.Spruance și la 30 
mai 1942 "Task Force - 17" 
(contraamiral Frank J.Fletcher) 
să se întâlnească la "Lucky 
Point” (Punctul norocos), la 
350 mile nord-est de Midway, 
și să se opună invaziei pre
conizate.

între 4 - 7 iunie 1942 are 

loc o înverșunată bătălie aero- 
navală, în urma căreia Japonia 
pierde 4 portavioane, 1 cruci
șător greu, scufundate, un șir 
de nave avariate și 250 avi
oane doborâte.

Statele Unite pierd 1 port
avion și 1 crucișător, scufun
date, precum și 135 avioane 
doborâte. în urma dezastrului, 

Yamamoto face cale întoarsă.
Regizorul John Ford a rea

lizat documentarul “Battle of 
Midway" (Bătălia de la Midway) 
- 1942, iar reconstituirea acelei 
victorii incredibile (sub raport 
al angajării forțelor) s-a făcut 
cu superproducția "Battle of 
Midway” - 1976, regia Jack 
Smight, cu Charlton Heston, 
Henry Fonda, Glenn Ford, 
James Coburn.

Adrian CRUPENSCHI 
\________ _ __ __________ /

ORIZONTAL: 1) Lac sui-generis 
de apă sărată; 2) Panopticul tradi
țional al figurilor de ceară - Face în 
grabă un act de prezență; 3) Strună 
pidosnică la vioara combinațiilor - 
Dureroasă metamorfoză pe calea 
împlinirilor; 4) Parlagiu aplaudat la 
scenă deschisă - Mosor stilistic 
pentru firul narațiunii; 5) Soluție la 
îndemână de ieșire la liman - Cava
ler inocent al spiritului de sacrificiu; 
6) Culegător vorace al darurilor 
picate din cer - Imaginea modernă a 
grădinii lui Akademos; 7) Simbolic 
jongleur verbal la spectacolul drep
tății - Corifeu merituos aflat în vârful 
piramidei; 8) Obiecte păguboase ale 
unei pasiuni arzătoare - Culegător 
de stele în sfera semilunii; 9) Trimi
tere neprecizată în Vremuri imemo
riale - Luceafărul de seară pe afișul 
artei noi; 10) Mod sui-generis de 
reluare a vieții.

VERTICAL: 1) Autorul unor gânduri - Semne livrate 
franco la domiciliu; 2) Notoriu scormonitor ce-și bagă 
nasul peste tot - Stări artificiale de claustrare a 
sufletului; 3) Bolnav incurabil atins de morbul plăcerii - 
Catalizator euforic cu reacție pe bază de sare; 4) 
Inadvertența expresie a impoliteții afectante - lntrate-n 
ambuscadă sub semnul lui Ares; 5) Indicator de drum 
spre Cetatea Eternă - Artizan ancestral al mersului cu 
plugușorul; 6) Angajant tradițional într-o competiție- 
Cunoștință anterioară regăsită într-un cerc; 7) Blue 
jeans pentru cowboys autohtoni (dim.) - Puncte de 
reper în determinarea sanctuarului!; 8) Clișeu autohton 
păstrat în arhiva națională - Compromisă acuzator pe 
hlamida conștiinței; 9) Membru asociat într-o companie 
rutieră - Sferă de gravitație a complexului de interese; 
.10) Veninul indolentei strecurat în cupa speranței.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului “TRASEE” apărut în ziarul 

nostru de sâmbăta trecută:
1) SAMAVOLNIC; 2) ONOMASTICĂ; 3) NATALI- 

VIS; 4) OTET-ENE-A; 5) RELON-OLUT; 6) IM-RUGI- 
NO; 7) TIMIDE-MIR; 8) AZI-ANTICI;9) TANC-TOCAT; 
10) ETERNITATE.

2 Dd8 mat
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ANIVERSARI

© Cu ocazia zilei ono
mastice soția urează dragului ei 
soț, Popa Emilian, sănătate și 
"La mulți ani"! (3876)

VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1
® Vând 1,3 ha pământ 

arabil clasa I, într-o singură 
solă, în Lăpușnic, 1000 lei/mp. 
Moise Adrian, tel. 633295 
(3850)

S Vând vilă în construcție, 
corn. Zam, preț 4000 DM. Tel. 
616825 (3578)’

® Cumpăr apartament trei 
camere, zonă centrală. Tel. 
216137, zilnic orele 9 - 22. 
(3869)

® Vând apartament cu 3 
camere, preț negociabil. Tel. 
621090 Deva(3703)

® Vând garsonieră Orăș- 
tie, schimb similar Deva. Infor
mații tel. 227785. (1359)

® Vând (schimb) casă, 
Deva, cu apartament, plus 
dependințe, telefon 614648. 
(9120)

® Vând ARO 320 Diesel, 
camionetă, vechime doi ani, 
stare excepțională. Tel. 216160 
orele 9- 18. (3569)

® Vând ARO 320 camio
netă, motor Brașov, 4200 DM. 
Tel. 623876, 623851 (3580)

® Vând autoturism Dacia 
1300, avariat, fără talon, Balșa, 
nr. 172. (3174)

® Vând urgent garsonieră, 
relații la tel. 715657, 712939, 
seara. (2571)

® Vând ARO Diesel, preț 
negociabil, tel. 655187. (3678)

® Vând motocultor cu plug 
și freză - Germania. Tel. 212463 
(3565)

® Vând și montez parbrize 
auto. Deva str. Dragoș Vodă, 
14. Tel. 225075 (3588)

S Vând mașini pentru tors 
lână. Tel. 069 223081 (3874)

® Vând jocuri distractive, 
Flipper, video, jocuri de sală, 
tel.651077. (3674)

® Acum ÎN RATE!!! Cen
trale termice HERMAN SICO 
Italia, Germania, total auto
matizate, orice capacitate, 
gaz, motorină, cărbune, lemn. 
Distribuitor autorizat Imperial 
Orăștie. Tel/fax.054/642580. 
(2640)

E> Vând scândură de tei, 
Romoșel, nr. 239, preț ne
gociabil. (3181)

® SC Georgiana cumpără 
porci pentru sacrificare. Vinde 
spațiu Viile Noi - carmangerie, 
măcelărie. Informații 232214, 
211443 (3866)

PIERDERI

® Pierdut foaie parcurs nr. 
0687136 eliberată de SC Sima- 
ko Invest SRL Deva. O declar 
nulă. (3592)

® Pierdut abonament IRTA 
pe numele Coroi Ana. îl declar 
nul. (2571)

ÎNCHIRIERI

® închiriez apartament și 
garsonieră Deva, ultracentral. 
Informații tel. 615244. (3582)

OFERTE DE 
SERVICII

® Efectuăm transport, 
1700 lei/km. Informații la tel. 
233266 (3863)

® Caut agent comercial 
municipiul Hunedoara. Tel. 
612045 (3864)

® Angajez șofer categoria 
"D". Deva, str. N. Grigorescu, 
nr. 21. Tel. 611618 (3583)

® Firmă distribuție pro
duse alimentare angajează 
agenți comerciali în condiții 
avantajoase. Tel.232224 (3584)

S SC GEF FACILITIES 
SRL angajează agenți co
merciali. Condiții: absolvenți 
liceu, dinamici, prezentabili, 
vârsta maximă 27 ani. Inf. tel. 
230930. (3593)

Brutăria "Neamț" cu 
sediul în Deva,str. Mihai Vitea
zul, nr. 32, angajează secre
tară cu cunoștințe operare 
calculator PC, contabilitate și 
de preferință cunoscătoare a 
limbii maghiare, paznici cu 
stagiul militar satisfăcut. Re
lații la sediul societății. (3879)

® AUTORIZAT execut 
instalații de încălzire și sanitare, 
montez cazane și boilere. Tel. 
723908. (2563)

S SC Cora SA Hune
doara angajează șofer profe
sionist, gradele B și C, vârsta 
maximă 40 ani. Relații la tel. 
712244. (2570)

E> SC ANDO LUX SRL, 
barul Mureșul, Mintia anga
jează ospătari, barmani. Infor
mații Mintia, nr. 40. (2394)

@ Societatea Proteus 
din Orăștie vă oferă produse 
electrocasnice Arcopal, Cris
tal și noua gamă de încălzire 
centrală, cazane cu gaz și 
calorifere, realizate de firme 
prestigioase "ZASS" Ger
mania, "TRACY" Franța și 
"BIASI" Italia. Pentru a be
neficia de reduceri de preț și 
alte facilități de cumpărare, 
sunați chiar acum la tel/ 
fax:054/233134, 054/
647500, 054/641296 și 094/ 
504369 sau vizitați maga
zinul din Orăștie, str.Unirii 
nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabil! (3175)

DIVERSE

E> SC Transcolect SRL 
Orăștie anunță intenția de 
majorare a prețurilor la trans
port marfă și călători. (3180)

COMEMORĂRI

în 11 noiembrie 1997 
se vor împlini 7 ani de la trece
rea în eternitate a celei care a 
fost

ELENA MANOIU
Dumnezeu să te odihnească. 
Soțul. (3824)

DECESE

V Colectivul Antreprizei 
Drumuri și Poduri Deva cu 
adâncă durere anunță tre
cerea în neființă a colegei de 
muncă

RODICA RĂDUCANU

Dumnezeu s-o ierte! (3880)

__

VRCMtA
Vremea se menține caldă, 
dar va deveni instabilă în 
partea a doua â zilei. Cerul 
va deveni mai mult noros, iar 
după-amiază vor cădea ploi 
ce vor avea caracter de 
aversă. Vântul va sufla mo
derat din sud-vest. Tempe
raturile minime vor oscila 
între 6°C și +11°C, iar ma
ximele între +16°C și +21 °C. 
(Andrei IURSICSIN)

e
Tiered Super Loto 

'5/40'dfH
6 noiembrie 

din 6 noiembrie

5-33-42-40-52-54

Există o soluție sigură la toate:

Rct’cw Plus
n El M■ â

______________________________________________________________

Imprimante

Deva, Bdul Decebal, bl. P
Q) 212726;218205

ft Colectivul Secției Dru
muri Naționale Deva anunță cu 
adâncă durere trecerea în 
neființă a colegei de muncă

RODICA RĂDUCANU

înmormântarea va avea loc în 
9 noiembrie 1997 în comuna 
Gothatea. Dumnezeu s-o ier
te! (3880)

R.R. ROMÂNIAFILM"
Filiala Deva

Organizează in ziua de 24 noiembrie a.c., ora 10, 
la sediul său din Deva, str. 1 Decembrie, nr.20, 
licitație de închiriere, prin asociere, a localului 
Cinematografului "Modern" Hunedoara și spațiul 
bufet incintă la Cinematograful "Patria" Deva.

Informații la telefon 212823. (9112)
---------------------------------------------------- ■ ■■ >

7 NOIEMBRIE

CITLÎVTIL.
VXLUT'KLT

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe 
piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea 
utilizării cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și 
înregistrări.

IdolarSUA 7791 lei
1 marcă germană 4555 lei
100 yeni japonezi 6302 lei
1 liră sterlină 13185 lei
1 franc elvețian 5582 lei
1 franc francez 1360 lei
100 lire italiene 464 lei

'î Mama Rozalia, soția 
Margareta împreună cu nepo
ții Schindler și Radier mulțu
mesc tuturor celor care au 
fost alături de ei în greaua 
încercare pricinuită de moar
tea fulgerătoare a celui care 
a fost

MIHA! SURUGIU

Vei rămâne veșnic în inimile 
noastre. (9119)

De ce să-ti bați
I 1

singur capul ?

BOENȚIILE DE PCIBLiCri TE .
"CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica anunțuri de mică și 
mare publicitate în ziarul nostru, apelând ia agențiile publicitare din:

+ DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decembrie, nr.35 (în 
clădirea Tribunalului Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - ia chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tei. 716926);
* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), ia sediul I

S.C. “MERCUR";
* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul "Palia"; I
* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spațiu! secției foto). I

Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, publicarea 

cu maximă promptitudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

\____________________________________ /

m



* In orice ocazie,
PUBLICITATE PRIN

W TUL LIBER"

S
T? A 1VT IMPORTATOR DIRECT
ÎjV/jljLIÎ Calea 13 Septembrie Nr. 55/57 BUCUREȘTI 

TOOLS SRLț] tel. 3368223 fax 3369886 tel/fax 4104313

pentru scule electrice manuale și consumabile mărci de renume

SKIL McCULLOCH PFERD

RENEL
FTDEE DEVA

vâ comunica:
în conformitate cu adresa nr. 41430/01.11.1997 a OFICIULUI 

CONCURENȚEI, de la data de 1 noiembrie 1997, noile tarife 
pentru energia electrică livrată consumatorilor sunt:

■ Consumatori casnici

TRANȘA TRANȘA TRANȘA
0 - 50 KWh 50 - 100 KWh > 100 KWh

pe lună 77 lei pe lună 181 lei pe lună 378 lei

■ Agenți economici alimentați la joasă tensiune -589,7 lei/KWh
McxdusivTVV

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

X/ 1Acționarii majoritari convoacă Adunarea Generală a Acțio 
narilor de la S.C. ,,ICSH" - S.A. Hunedoara, pentru data de
25.11.1997, ora 16.00 - prima convocare - și în data de
26.11.1997, ora 16 - a doua convocare, ce va avea loc la sala de 
sport,,Constructorul", din str. Gh. Barițiu, având următoarea 
ordine de zi:

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT®ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI
• BUTELII DE ARAGAZ® BOILERE ELECTRICE• VIDEO PLAYERE ȘI

VIDEO RECORDERE • ASPIRATOARE • MIXERE ȘI ROBOȚI DE 
BUCĂTĂRIE • STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...

Și multe altele!!!
1. Suspendarea din funcția de manager al S.C. „ICSH" - S.A. a 

domnului ec. Sorescu Gheorghe.
2. Raport privind situația economico-financiară pe 9 luni din 

1997.
3. Raport privind situația spațiilor și a altor mijloace fixe 

închiriate de societate la terti.
4. Raport privind îndeplinirea, de către manageri, a criteriilor și 

indicatorilor de performanță cuprinși în Contractul de management 
la 9 luni pe anul 1997.

5. Diverse. z

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

AFLATA ÎN 24 RATE 
rÂRÂ AVANS! I!

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BĂLCESCU, nr.ll, tel. 647496

—-w

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
DECEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
Avantajul abonamentului este în continuare, evi
dent, de șapte exemplare, primite gratuit pe lună 
față de cumpărarea cu bucata, adică jumătate din 
prețul abonamentului.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL
LIBER' iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali - numai cu bani în numerar iar la 
RODIPET, la sediul din Deva, în numerar și prin 
virament. Relații la telefoanele 213007, 233178.
RĂMÂNEȚI CU NOI!

< RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

Anunță agenții comerciali interesați 
Că Vinde prin Abatorul de păsări 
șoimuș carne de pasăre din 
producția proprie la următoarele

prețuri fără TVA:
- Carne de pui cal. I
- Găini raSe grele cal. I
- Găini rase grele cal. II
- Pulpe pui
- Piept pui

15000 lei/kg 
13000 lei/kg 
11500 lei/kg 
22000 lei/kg 
22000 lei/kg

Pentru cantități mai mari de 1000 kg se acordă un discount de 5% 
Informații suplimentare la tel. 054/215622, 216120, 625796.

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă Deva scoate la 

licitație publică următoarele mijloace 
fixe:

1. încărcător frontal
2. Multiplicator KS - 4

Licitația va avea loc la sediul R.A.G.C.L.-ului Deva, str. Libertății, nr. 6, 
în data de 26 noiembrie 1997, ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul nostru nr. 211243.
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HUSSEIN SFIDEAZĂ LUMEA

Saddam Hussein a pus-o 
din nou de-un ... război. El a 
expulzat recent pe experții 
americani din Comisia spe
cială a ONU pentru dezar
marea Irakului, sub motivul 
că aceștia sunt spioni. Reac
țiile internaționale n-au 
întârziat, iar tonul lor a fost 
de criticare vehementă a 
regimului de la Bagdad. Con
siliul de Securitate al ONU a 
dat și el un sever avertisment 
Irakului. Semnificativ este 
faptul că toți cei 15 membri ai 
Consiliului de Securitate au 
votat adoptarea avertis
mentului, ceea ce înseamnă 
că și țări ca Franța, Rusia și 
China, partizane ale unei 
politici suple, au sprijinit de 
această dată SUA și Anglia 
care sunt adeptele unei 
poziții foarte dure fată de 
Irak.

Ce-o să se întâmple în 
continuare este greu de pre

EXPOZIȚIA 
MUNICIPALITĂȚILOR 

EUROPENE
între 19 și 25 noiembrie se va desfășura la 

Salonic Expoziția municipalităților europene. 
Consiliul local Deva va fi reprezentat de către dl 
viceprimar Dumitru Gâlcescu, dl Gheorghe Griin, 
președintele CCI, precum și de către dl consilier 
loan Petrui.

Prin această participare se dorește prezentarea 
ofertei în plan economic a județului Hunedoara. Se 
intenționează stabilirea unor contacte între 
întreprinderile hunedorene și eventuali investitori 

^străini. (A.N.). .

văzut. La Casa Albă con
silierii lui Bill Clinton țin 
reuniuni de urgență. Marea 
Britanie “nu exclude” o ac
țiune militară. Israelul vrea 
să readucă în actualitate un 
proiect al Mossadului de 
asasinare a lui Saddam 
Hussein. Franța face apel la 
Irak să-și reconsidere po
ziția, încercând astfel să se 
afirme din nou pe plan 
diplomatic în Orientul Mij
lociu.

Rusia însă se opune ferm 
oricărei intervenții în forță. Iar 
Bagdadul, ai cărui lideri 
declară că “nu ne vom 
înspăimânta", rămâne pe po
ziție. Se pare că Hussein a 
uitat lecția din 1991 - Răz
boiul din Golf și sfidează lu
mea. Rezolvarea conflictului 
ține, probabil, de răbdarea 
oamenilor. Câtă o mai fi.

Gh. PAVEL

s------------------ — ------------- ---------------\
PAC dorește definitivarea politică

Hotărârea PAC de a reveni în 
cadrul Convenției Democrate 
("oficializată" prin scrisoarea 
adresată conducerii acesteia la 
ședința Comitetului Național din 
1 nov.) a constituit principalul su
biect al conferinței de presă 
organizată joi, 6 nov., de filiala 
județeană Hunedoara a PAC.

După cum au declarat mem
brii din conducere, nu se inten
ționează doar o salvare a situației 
partidului, ci se dorește o par
ticipare activă la viața politică a 
țării.Partidul are nevoie de inte
grarea în această alianță (unde 
consideră că se poate defini po
litic), acum, când se constată o 
polarizare a vieții politice româ
nești.Deși PAC nu a condiționat 
în nici un fel revenirea în CDR, nu 
poate fi ignorată contribuția pe 
care o poate avea, prin 
specialiștii de care dispune, la 

«jriai bunul mers al reformei.

La conferința de presă 
inițiată de organizația muni
cipală, ce a avut loc la Deva, 
a fost prezentă o mare parte a 
conducerii Filialei județene a 
Partidului Național Țărănesc 
Creștin și Democrat, în frunte 
cu dl loan Rău, președintele 
acesteia. în cadrul mani
festării s-au discutat o mul
titudine de aspecte legate de 
strădania depusă de membrii 
acestei formațiuni politice în 
scopul bunului mers al tre
burilor localității, dar și pro
bleme desprinse din 
activitatea filialei județene. 
Dintre acestea punctăm: în 
ultimul an numărul de membri 
ai organizației municipale a 
crescut de circa trei ori, în 
fruntea ei fiind aleasă recent 
dna Smaranda Zănescu; 
Penețecediștii ce fac parte din

S-a realizat și o informare 
asupra discuțiilor purtate la 
București în cadrul Comitetului 
Național, punctându-se princi
palele direcții de acțiune în 
viitor.”Vom încerca și pe plan 
local să sensibilizăm partidele 
politice cu problemele care ne 
dau nouă de gândit", privind sis
temul energetic, poluarea me
diului, distribuirea certificatelor de 
proprietate ș.a.în planul învăță
mântului a fost subliniată nece
sitatea unei reforme reale, sub 
toate aspectele, iar pentru sec
torul sănătății e indispensabilă 
suplimentarea bugetului și, în 
perspectivă, Legea asigurărilor 
de sănătate.Cât despre starea 
culturii din județul nostru, s-a 
apreciat că “a menține totul în 
sfera creației și a artei populare 
este condamnabil".

consiliul local au votat pentru 
asocierea cu firma “Shell” și 
pentru transformarea RAGCL 
în trei societăți comerciale, 
dar n-au fost sprijiniți de 
consilierii celorlalte partide ce 
fac parte din CDR; în ce 
privește soarta benzinăriei

“Mol", justiția va da soluția de 
rezolvare; în ultimele trei luni 
nu s-au primit noi membri de 
partid, deoarece au avut loc 
alegeri; în PNȚCD disciplina 
este foarte severă, orga
nismele inferioare nu pot face 
nimic fără acordul organelor 
superioare; în PNȚCD nu 
există aripi și nici pericolul 
scindării; Relațiile cu par

în plan politic, PAC sprijină 
ideea remanierii guverna
mentale, fiind dezamăgit de 
prestația unor miniștri, însă ea 
trebuie făcută foarte repede, 
pentru a nu influența mersul 
reformei.Partidul este conștient 
că, odată intrat în Convenție, 
trebuie să împartă atât lucrurile 
bune, cât și pe cele rele.Acesta 
este și motivul pentru care își 
vor menține atitudinea critică, 
constructivă, față de guvern.

Deocamdată, la nivel local, 
filiala județeană pare a fi sus
ținută sau, mai bine zis, a purtat 
discuții cu Partidul Alternativa 
României și PSDR; cu PNL dis
puta e mai veche, iar PNȚCD 
“ne-a cam ignorat, fiind ocupat 
mai ales cu problemele guver
nării".

Georgeta BfRLA
Andrei NISTORJ

tenerii de coaliție n-au fost 
prea bune, dar există condiții 
și dorința de a fi extinse; Se 
lucrează la noul statut al par
tidului care va da organi
zațiilor locale mai multă auto
nomie și putere; Se poate 
aprecia că Guvernul Ciorbea 
a obținut rezultate specta
culoase, dar redresarea 
economiei se va înregistra pe 
la mijlocul anului; Anul viitor 
se va implementa Legea asi
gurărilor sociale de sănătate 
ce va revoluționa acest im
portant sector; Un obiectiv de 
maximă însemnătate al 
PNȚCD este stoparea jafului 
național prin accelerarea 
privatizării; Partidul Național 
Țărănesc Creștin și Democrat 
nu atacă, dar răspunde dur la 
toate atacurile.

Traian BONDOR

rezoluție'!
Partidul Național 

Liberal acordă în con
tinuare sprijinul său politic 
Guvernului Ciorbea, în 
următoarele condiții:

- promovarea ideilor 
liberale în actul de gu
vernare conform progra
mului votat de Parlament 
în 1996;

- relansarea economiei 
prin modernizarea indus
triei naționale și agri
culturii, în vederea inte
grării în Uniunea Euro
peană:

- accelerarea priva
tizării prin simplificarea și 
unificarea legislativă și 
instituțională a structurilor 
existente (Ministerului 
Reformei, Fondului 
Proprietății de Stat, 
Agenției Naționale de Pri
vatizare, Agenției Române 
de Dezvoltare);

- protejarea capitalului 
autohton prin asigurarea 
egalității între Investitorii 
români și străini șl prin 
susținerea întreprinderilor 
mici și mijlocii, prin 
accesul la credite, la spații 
sau utilaje de producție;

- reducerea fiscalității 
conform propunerilor 
legislative înaintate de 
PNL;

■ respectarea înțele
gerilor încheiate între par-* 
tenerii de Coaliție cu 
privire la activitatea guver
namentală și parlamen
tară, precum și a pro
tocoalelor încheiate la 
nivel local, în acest sens 
solicitând constituirea de 
urgență de Consilii Jude
țene de Coordonare a 
Coaliției.

l Consiliul Național a! PNL

PRIMĂRIA DIN 
ZAM, VIZATĂ!

Locuitorii satelor Sălciva și 
Pojoga se întreabă, pe bună 
dreptate, când are de gând 
Primăria din Zam să scoată 
podul plutitor (brodul) din Mu
reș. Acesta „zace” de ani buni 
o jumătate pe mal și o jumătate 
în apă în partea dinspre 
Sălciva. Fiind spart, deci ne
folosibil în scopul pentru care a 
fost construit, podul plutitor 
este bun pentru o cantitate 
apreciabilă de fier vechi pe 
care o conține în masa sa, atât 
de necesar „Siderurgiei” 
hunedorene.

Actualul „rol” al său este 
acela de a servi drept paravan 
la trecerea cu barca, aceasta 
lovindu-se puternic în el când 
este apa mare și astfel băgând 
în sperieți „navigatorii” gata să 
se scufunde prin eventuala și 
posibila spargere în orice 
moment a bărcii destul de 
șubrede chiar dacă-i din fier și 
tablă (ruginită!)

Povestea în cauză durează 
de două legislaturi, dar sătenii, 
evident, își pun o firească 
întrebare: câte legislaturi tre
buie să vină și să treacă până 
când cineva din primărie se 
îngăduie să-și pună mintea și 
mâna altora la treabă?!...

J74RFZI IÎÂedÎULUI
în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie a.c.

Poluanții gazoși deter
minați (dioxidul de azot, 
dioxidul de sulf, amoniacul și 
fenolii) au avut valori medii și 
maxime care s-au încadrat în 
concentrațiile maxime ad
mise prevăzute de STAS-ul 
de calitate a aerului. Valorile 
maxime au fost înregistrate 
în zona Paroșeni la data de 
27 octombrie pentru dioxidul 
de azot și în ziua de 30 
octombrie pentru dioxidul de 
sulf.

Pulberile în suspensie au 
însumat valori medii care au 
fost în limita admisă de 0,15 
mg/mc aer/24 h la toate 
punctele de control. Valorile 
maxime înregistrate în zona 
Hunedoara și Paroșeni s-au 
apropiat de limita admisă. 
Pentru zona Mintia-Deva 
valoarea înregistrată la data 
de 1 noiembrie depășește 
limita admisă de 0,217 mg/ 
mc aer/24 h.

Pulberile sedimentabile 
au înregistrat depășirea 
limitei admise în zona Teliuc 
de 12,4 ori și în zona 
Chișcădaga de 5,5 ori.

Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei ga
ma absorbite au fost în limi
tele de variație ale fondului 
natural la toți factorii de 
mediu analizați. Comparativ 
cu valoarea de atenție pre
văzută pentru apa de 

suprafață, valorile deter
minate au fost de 0,23 Bq/I 
pentru apa de suprafață din 
râul Strei și de 0,13 Bq/I 
pentru apa potabilă.

Materiile în suspensie pe 
Jiu provenite în principal de 
la unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui au 
avut la 1 noiembrie o valoare 
medie de 1529,8 mg/l și o 
valoare maximă de 2677 
mg/l. Față de perioada 
anterioara se remarcă o 
creștere cu 57,0 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 403,0 
mg/l pentru valoarea ma
ximă.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale R.A. 
Apele Române la sfârșitul 
perioadei 1 ianuarie - 30 
septembrie '97 situația 
generală a calității apelor de 
suprafață din județul Hune
doara este următoarea: din 
totalul de 568 km de râuri 
urmărite calitativ în con
formitate cu prevederile 
STAS 4706/88, 212 km 
corespund categoriei I de 
calitate, 122 km corespund 
categoriei a ll-a de calitate, 
140 km corespund ca
tegoriei a lll-a de calitate și 
94 km se sțtuează în afara 
categoriilor de calitate.

Agenția de protecție a 
__________mediului Deva^

Persoanele vătămate 
participante la jocul de 
întrajutorare “Speranța”, 
inițiat de S.C.PROD - COM 
PAPAGAL S.R.L. Petroșani, 
care nu s-au constituitpărți 
civile în cursul urmăririi 
penale, se pot constitui 
părți civile până la termenul 
de judecată din 4 
decembrie 1997.

Constituirea se poate 
face în scris sau în fața 
instanței, la termenul de 
judecară stabilit.

PREȘEDINTELE 
JUDECĂTORIEI

PETROȘANI, 
Cherciu Victor Nicolae

MOȚIUNILE VIN Șl CAD, DAR NECAZURILE RĂMÂN
Urmare din pag. 1

s-a promis de către 
actuala putere, ci să 
poată supraviețui pentrp a 
asigura securitatea ali
mentară a populației 
pentru anul următor ș’i în 
perspectivă.

Nu trebuie făcute prea 
multe investigații pentru a 
constata - daca lucrurile 
stau într-adevăr așa, 
adică am avut cele mai 
bune rezultate în agri
cultură în 1997 - că 
paradoxul este acela că 
oamenii trăiesc mai greu,

VIN, STAU, DISTRUG Șl PLEACĂ)
Timp de aproape un an, dl Aurel situația se perpetuează, pare-se, la

Sfârlogea, ex-viceprimar de Zam, acum 
pensionar, a cazat la Căminul cultural din 
Pojoga, comuna Zam, o echipă de 
muncitori (vreo 20) de la înalta tensiune 
veniți tocmai din Ploiești. Aceștia s-au 
instalat cu paturi, mese, sobe, 
cazarmament etc. reușind în scurt timp 
să transforme localul și incinta sa într-o 
harababură de nedescris, adică într-un 
șantier de mașini și materiale. Dar, de 
fapt, nu e prima dată când se întâmplă 
așa ceva. Acest cămin cultural (poate și 
altele) a mai fost supus de nenumărate
Ori unor asemenea „scene de teatru" în 
timpul comunismului. Și cum men
talitatea rămâne în urma conștiinței, iar 
de obiceiurile proaste nu ne debarasăm 
leu una cu două schimbându-le în bine,

produsele alimentare se 
scumpesc în ritm amețitor 
(carnea cu 30-40%, iar’oul 
stă să sară la 1500-2000 lei/ 
buc!). Oare acestea sunt 
succese pentru care MAA 
merită felicitări?

Este mai mult ca sigur că 
s-a moștenit o situație grea 
în agricultură, dar avântul 
demolator și restaurator a 
fost puternic alimentat de 
către actuala putere, care 
se vede că nu are o politică 
și o strategie limpede de 
relansare a agriculturii 
românești mergând după 
programe care nu susțin nici 

infinit. Astfel, muncitori forestieri, de la 
pajiști, drumuri, de la înalta tensiune 
etc. mereu vin, stau, distrug și pleacă 
lăsând în urma lor dezastre și p 
mizerie de nedescris. Deși toți, prin 
șefii lor, se angajează să lase curat, 
din contră, prind momentul potrivit să 
poată „fugi" să nu-i vadă nimeni, cu tot 
calabalâcul. Toți au făcut așa.

Până când domnilor de la 
primărie această țigănie?!.....Ați uitat"
că localul este un bun făcut prin truda 
localnicilor care s-au săturat să-l tot 
pună la punct?!... Lipsesc întotdeauna 
cu atari „ocazii" sticle din geamuri, 
clanțe, pereții suntzgâriați și murdari, 
localul pe dinăuntru și pe din afară 
arată jalnic, dar cui îi pasă?l... (V.B.

pe departe formarea unei 
clase de mijloc în agri
cultură, adică să avem 
țăranii înstăriți și o țară 
bogată, cum era sloganul 
în campania electorală 
trecută.

Nu ne îndoim câtuși de 
puțin pentru că soarta 
respingerii o va avea și 
moțiunea pe probleme de 
industrie introdusă la Ca
mera Deputaților. Avem de 
a face deci cu simple 
exerciții oratorice, oamenii 
de rând ducând mai de
parte povara multor 
neîmpliniri și promisiuni.
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