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l//T(’.UT, Iu stațiunea Geoa- 
Giu-Dui .-.'c lu< r< ii:ă la realiza
rea încălzirii și Ia asigurarea cu 
apă caldă independentă, a fie
cărui hote' și .vilă aparținînd 
S.( „G Trăiseră" Se preconi
zează ca lucrările să s<’ încheie 
pină la sosirea anotimpului fri
guros, In ace-! fel = e m Îmbu
nătăți substanțial in< ălzirca ca

merelor și asigurarea cu apa cal
dă. (Tr. H.)

o PlIM'. lll.XA, CALDA., 
vor avea in scurta t rente locui
torii C ertejului de. Sus. Noua 
brutărie, cu o capacitate de peste 
trei tone pe zi este pe calc de 
a fi pu-ă in funcțiune — pre
ciza cinci Lucreția Susan, conta- 
bil-șef al Cooperativei de Con
sum din localitate. (Gh. I. !\.l

0 100 — 50 000. fericitul se 
numește Petru Grozonl, din Os
trov. 1 „sacrificat" o sută de. lei 
și a luat un loz în plic. Cind o 
văzut 50 000 de lei. să nu-și

creadă ochilor. Dar era adevă
rat ! (V. S.)

0 SIMȚ GOSPOD AllESC. 
Menținerea curățeniei străzii în 
fața spațiilor comerciale din o- 
rașul ltrad ci devenit un fapt la 
ordinea zilei. Dovadă că în fie
care. dimineață linzătoarc.le mă
tură și stropesc strada în drep
tul magazinelor. Un pas spre o 
lume civilizată, care merită lucit 
în seamă. (C. P.)

0 bATRIWL, NEPOȚELVI 
,Ș7... BANDITUL. In sala de aș
teptare a Gării din Deva, I>â

trinul loan Lazăr, clin Brad, . 
strada Libertății, nr. 25, lasă pe > 
nepoțelul său Mihai-Viorel Si- 1 
medrea. de nici 12 ani, să pă- ’ 
zească bagajele pînă dumnealui \ 
merge să-și cumpere țigări. Pe \ 
fază, Virgil Archip, din Schitu- 
Duca, județul Iași, intimidindu-l . 
pc copilaș, ii ia bagajele. Dar 1 
nu a apuca! să le ducă prea de- 
lUirte... (Gh. I. N.) I
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Je-am apucat vîrtos de treabă"
D. l iniau i.ășiii s-a năs

cut Ia 1 iunie I9fi>, in co
muna Pui. Este căsătorit 
și are doi copii. A candi
dat la-ntru funcția de pri
mar ca independent, cîști- 
gind la al doi ea tur de 
scrutin.

Itl-I». : D'e primar, mm 
este comuna ce vales 
in fruntea ci

'1.11. Are 1 sate și o- 
. apa o suprafața însem
nata. Avem case frumoase, 
bine rostuite, fapt ce re
levă hărnicia ți vrednicia 
cetățenilor. Mulți oameni 
au lucrat ți lucrează în 
Valea Jiului, la J tațeg sau 
in alte părți. obținind, 
deci, venituri Imnețli im 
portant

ICI I» : Ceea ce nu în- 
.cmnii că aplicarea Legii 
fondului funciar nu estr 
foarte actuală.

T.B. : Dimpotrivă, aces 
l.i punctul central al
ticîivitălii actuale a con
siliului comunal. Trebuie 
•a spun 6a. in linii m.lii, 
pănvntul a fost împărțit 
color in drept - mai sint 
de fa ut mici retușuri — 
astfe' <ii oamenii au ieși! 
la arat și semănat. Pentru 
a sprijini aceaită activita
te primăria a adus car
tofi. sămință de porumb, 
m ar. trifoi șa. precum șf 
ii.jr.i'.aminte chimice pc 
'..ir? (c-a distribuit celor 
■ k-.'iu s«*l irft'rtil.

Kill lk-ri. aplicarea 
r.c-gii fondului funciar și 
lucrările de pe ogoare ar 
fi cele m.<> importante 
preocupări a , i e. Ce le-ar 
u ina ?

'l.ll. : Dup* 'însemnătate 
gos podii r i rea I r >ca 1 i tă ț i I. 

- •mima fiind situată pe o

importantă arteră turisti
ca. I e-atn cerut oamenilor 
să-și curețe grădinile și 
ogrăzile, să repare gardu
rile, să văruiască pomii, 
sa curețe șanțurile ș.a 
Cetățenii nu ințeles che-

Discuție <11 dl

III IIIS II VS1I .

primarul comunei Pui

marea noastră și lucrează 
zi de zi la împlinirea ce
lor de mai sus. Legat dc 
cele menționate, ne preo
cupă punerea la punct a 
rețelei comerciale și de 
prestări servicii. Am să 
mai punctez cîteva preo 
cupări actuale : Îmbunătă
ți ren aprovizionării cil a-

pă, deschiderea unui dis
pensar pentru copil, repa
rarea drumurilor spre Șe- 
rel, Ilobița și Uric, me
najarea unuî micro-abator, 
punerea la punct a pieței 
ș.a. După cum vedeți c o 
agendă de lucru bogată, 
semn că nc-am înhămat 
vîrtos la treabă.

RED. : Despre perspecti
vă ce ne puteți spune, die 
primar

T.ll. : Avem ți aici pla
nuri mari. Facem în pre
zent intervenții pentru 
grăbirea construirii releu
lui TU dc la ()haba-Ponor. 
Se vor regulariza pîraicle 
Itiu Bărbat ți Riuțor-Bă- 
iești. Se va amenaja o 
centralii telefonică auto
mată. Tată doar cele mai 
importante obiective ce 
ni le-am asumat cu toată 
răspunderea în a le duce 
la bun ttirșit, pentru a 
răsplăti încrederea ccloi 
ce ne-au ales — pe mine 
ți pe consilieri — în frun
tea obștii.

i consemnat
TRMVN BGNDOIt

pe n
— Miticii, ce făli Ti înainte <ic u fi ut
il t ?
— I .io jin iot ce voiam.

•••««••«••••«•••••••••••••••••••a*
Asemeni întregului uni-

• ?rs ni satului românesc 
■ i localitățile comunei Do
bra trăiesc prezentul post 
revoluționar cu toată ga
ma lui de frâmintări și
• ontradicții. Pe oricine ar 
fi poposit la Dobra, în a- 
cea zi, în jurul orei 10, 
l-ar fi contrariat forfota 
din satul centru de comu
nă. De regulă la această 
oră a zilei, la acest mo
ment al anului, țăranii se 
află „la po-.t» in slujba 
Murie l Sale Ogorul. Șl to
tuși, dobrenii n-au venit 
să se plimbe în satul cen
tru de comună.

• Afluența spre primă
rie polarizează către un 
singur birou : cel unde se 
aflu registrul agricol. Șl 
aici consiliul comunal, pri
mând nou ales au preluat 
din mers o complexitate 
marc do probleme ale sa
lului, ți tot din mers sini 
n'»vriiț; să „debarce" ; me

tehne, concepții învechite 
despre autoritate, muncă 
ți răspundere, deprinderi 
anacronice ți chiar tendin-

• In pastila plantată cu 
trandafiri din dreptul pri
măriei cineva a încercat 
să facă online, dar a uitat
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Alături de străbunul Vviam lăncii in noaptea 
învierii.

Cozma Miron-la bară!
M uți dimineața, la Ju

decătoria din Petroșani a 
avut loc prim i înfățișare 
în procesul privind acci
dentul rutier săvirșit in 
data de 19 iunie 1991, do 
către Cozma Miron — li
derul Confederației Sindi
catelor Miniere din Româ
nia — accident ce a de
terminat decesul unei fe
mei (DreghiJ Iloza Viole
ta). mamă a doi copii mi
nori. Aflat intr-o Dacie 
albă. aparținînd Regiei 
Autonome a (luilci Valea 
Jiului, pc D.N, GG. incul
patul a efectuat o triplare, 
depășind un autobuz an
gajat la rîndul lui in de
pășirea unui autoîncărca- 
tor staționat pe carosabil. 
Victima a Cost acro.șatu. 
accidentîndu-se mortal.

Timp de trej ore au fost

audiați cei șapte martori 
prezenți (din noua citați) 
și Cozma Miron, acuzat 
pentru ucidere din culpa, 
(n declarația făcută, dl 
Cozma își asumă o parte 
din vină și doar o parte 
din punctul de vedere al 
expertizei poliției, pe mo
tiv că aceasta ar conține 
date eronate, subliniind ca 
poliția a constatat că ur
mele rămase pe autotu
rism erau pc partea dreap
ta, cu toate ca victima fu
sese lovită cu partea stin
gă. Depozițiile martorilor 
nu au coincis in amănun
tele legate de locul și de
rularea evenimentelor. A- 
părarea a propus admite 
rea unui nou martor și 
audierea acestuia odată cu 
ceilalți doi absenți. Noul 
termen — 19 mai 1992. 
( VV..1. PRESS)

nealții. Pur ți simplu prin 
cei care au telefoane au 
fost anunțați c<‘i care au 
putut fi anunțați. „Am

DOBRA - orele prînzului
țe obstrucționiste Una 
dintre problemele grele 
preluate astfel este reda
rea pămintulul în proprie
tatea țăranilor. „La noi 
— spune dl Damian Ter
ted — noul primar al Do- 
brei — s-a lucrat la sta
bilirea proprietății șl du
pă actele de carte funcia
ră ți după registrul agri
col. Ori proprietățile nu 
mai pot fi stabilite cum 
sînt înscrise în cartea 
fundară, deoarece structu
ra de proprietate a sufe
rit întro timp multe mo
dificări',

să ridice resturile tTfiatc 
mai demult. „Cade în sfe
ra de răspundere a vlce- 
prim,arului" — afirmă pri
marul. O fi, dar afectea
ză blazonul comunei.

• La ora 10,30, peste 
50 de proprietari de bu 
talii de aragaz așteptau 
cuminți pc trotuar sosirea 
mașinii cu butelii încăr
cate. Sint cel pe care dl 
secretar Mircea Simoe a 
apucat să-l anunțe tclcfo- 
nlo despre sosirea în co
mună a mașinii de la l’F 
CO. Nu, nu sînt „relații
le" sfiit cunoștințele dum

stabilit, spune dl Simoe, 
cu l'EUO Deva ca In con
tul buteliilor repartizate 
pe luna martie (de altfel 
Dobra n-a mai primit bu
telii pline din anul trecut), 
să fim anunțați cu o zi 
înainte cind sine mașina, 
sil putem anunța și noi 
oamenii, înainte cu o mii 
ni s-a telefon il dc la (lia 
că vine mașina cu bute
lii. Am anunțat pe cine 
am putut, prin cei care 
au telefoane". Ce să zi
cem ?

E ora unu fără zece. A 
<osii mașina cu butelii.

După aproape o jumătate 
dc zi de așteptare. „Am 
pentru toată Imnca» — 
spune vag dl Aurel Miliâi- 
lă. delegatul l’Ef'O. Adi
că pentru toată lumea ca
re pînă la acea oră a pu
tut să fie anunțată ; cei 
mai mulți din satul cen
tru dc comună. Cei dc pe 
satele îndepărtate — Dum 
nezeii cu mila. Dc ce o fi 
ținînd l’ECt) la acest stil 
pompieristic în distribui
rea buteliilor ? Dl. Mihăi- 
la nc mai s|>une un se
cret : ftibrica dc îmbutc- 
liere de la Timișoara va 
intrg în revizie, așa că 
cel puțin o lună...

• Este surprinzător cîtc 
spații destinate activității 
comerciale și prestărilor 
dc servicii se afla zăvorite 
în Dobra la ora 10,30. A-

l<>\ CKK I.EI

(Contiimarc în pag. a 2-a)

■ BERNA. Domnul A- 
ilrian Năstasc, ministrul 
afacerilor externe al Ro
mâniei, a efectuat, m/«4i, 
a vizită oficială dc l.Vtru 
in Elveția, la invitația dom
nului ilene Felser, preșe
dintele Confederației El
vețiene. șeful Departamen
tului Federal al Afacerilor 
Externe. în timpul vizitei, 
pe lingă convorbirile ofi
ciale purtate cu ministrul 
de externe al Elveției, oas
petele român a avut o în
trevedere cu președinții 
celor două camere ale A- 
dunării Federale, a parti
cipat la o intiloire cu oa
meni de afaceri și la o 
conferință de presă, orga
nizată cu acest prilej. Dis
cuțiile s-au referit, in prin
cipal. la evoluția și dez
voltarea relațiilor bilate
rale. precum și 1;, proble
me internaționale dc inte
res comun, privind situa
ția din Europa și tn spe
cial din n
Estul continentului si in 
Balcani.

<
10 f.ONDR \. I’rimul mi- 

I nistru britanic, John Ma
jor, a declarat că țara sa 
nu Va permite transforma- 

i rea Comunității Europene 
I în „Statele Unite ale Eu

ropei", deoarece regulile 
restrictive impuse in peri
metrul acesteia țin în frîli 
libera inițiativă, relatează 
agenția Reuter.

Intr-un discurs. Major, 
încrezător in foițele sale 
după vie oria in alegeiăle 
din aprilie .a reiterat as
pectele politicii comunita
re pe care Marea Britanic 
le respinge, in special o- 
poziția acestei țări față de 
hi percent ra liza rea instil u- 
țiilor comunicare.

■ IERUSYIIM. Geor
ges Mandel Mantello. di
plomatul salvadorian care 
in timpul celui de-al doi
lea război mondial a sal
vat dc la exterminarea 
nazistă mii dc evrei un
guri. a murit, u> virstă dc 
911 de ani, și va fi inmor- 
nnntat la Ierusalim, rela
tează agenția Reuter

H KIEV. Președintele 
Ukrainei, Leonid Kravciuk. 
a declarat că țara sa tre
buie să primească garan
ții pentru securitatea sa 
din partea Occidentului. 
ii> măsura în care Ucrai
na, care intenționează să 
devină un stat fără ar
mament nuclear, urmează 
să facă față unei situații 
instabile și revendicărilor 
teritoriale ruse. Kravciuk 
a subliniat că problema 
securității țării sale va 
trebui ridicată cu V estul, 
pentru că Ucraina fără ar 
ine nucleare va fi mai vul
nerabilă.

■ I.ONDRV. Iraneis 
Bacon, ultimul „Gigant- al 
picturii britanice, ;l înce
tat din viață irilr-ui» spi
tal din Madrid, m urma 
unei crize cardiace. Bacon, 
unul dintre cei din urmă 
„Monștri sacri" ai picturii, 
iar in arta britanică cel 
mai mare după Turner, a 
oferit, prin tablourile sale, 
unele dintre c«le mai tul
burătoare viziuni despre 
lume.

FAX
IMPORTANT !

Următorul număr 
al ziarului nostru va 
apărea sîmbătă, 2 
mai a.c.
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Insiimnătatia rugăciunii
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I <mt>- făpturile ofuci’ic 
.»• Dumnezeu prin evis- 
irrtța lor clar numai o- 
mtd slăcește, lauda ji 
preamărește pe Dumm?;en 
in i 'tip conștient, prin 
■iața si faptele sale.
A‘<t dialog, această 

..mvorbire sau rugăciune 
cum o numim și pe care 
o facem către Dumnezeu, 

intilnim in toate vre
murile in toate r rligiile 
,i la toate neamurile.

i tamenii s-au rugai 
’ it leauna : in casa lor și

noștri strămoși, moși și 
părinți.

Rugăciunea sporește 
dragostea și respectul 
dintre părinți și copii, 
dintre semeni și chiar 
dintre generații. Prin ru-

..s,S'.rt-o-.-.s-.-<-.-,vr,v.
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in temple, la răspiutii de 
drumuri in vreme de grea 

um/si iă, in clipe isto
rice ire'.e și mai ales in 
durere. Așadar rugăciu
nea nu lipsește din învă
țătura și practica nici u- 
nei religii, ca este uni
versală st necesara ca 
aerul, ca apa și ca piinca 
cea de toate zilele. De 
aceea ii intilnim pe cei 
ce se roagă de multe ori, 
suspinind și lăcrimind, 
.•■tind în genunchi cu ca
vul plecat, cu miinile in- 
■rwișate pe piept sau cu 
brațele ridicate spre înal
tul cerului cerind hor și 
ajutor, mulțumind, lău- 
dind sau chiar bleste- 
mind.

Multe sint binefacerile 
rugă' iunii: prin rugaciu- 
• e păstram legătura per
manentă u înaintașii

găciune se realizează îm
păcarea noastră cu Dum
nezeu și cu toți oamenii. 
Rugăciunea risipește în
doielile și întărește vir- 
tuțiile, ușurează durerile, 
sporește bucuriile, deschi
de în noi izvoarele pă
cii rodește liniștea și fc- 
rimrea sufletu’ui, face 
din bogat milostiv și din 
sărac bogat in har. Ru
găciunea înseamnă mo
ment solemn de recule
gere și convorbirea noas
tră cu Dumnezeu.

Rugăciunea este Uman 
pentru cei invăluiți de 
vifor, nădejde pentru cei 
asupriți, toiag pentru cei 
osteniți, comoară pentru 
cei săraci adăpost pentru 
cei străini, cu un cuvint 
rugă< turtea este strigatul 
speranței.

Modelul mim trebuie, să

ne rugăm si ce trebuie -a 
cerem in rugăciunile 
noastre il avem in rugă
ciunea : „Tatăl nostru..." 
care a izvorit de pe bu
zele Cuvintului întrupat 
și ne-a fost transmisă 
prin ucenicii Mintuitoru- 
lui care i-au zis : „Doam
ne, îniață-ne să ne ru
găm" duca 11,1) .

Dumnezeiască prin da
rul făcut de lisus omu
lui și omenească prin 
ceea ce cuprinde, rugă
ciunea aceasta va rămine 
in veac. Bisericile sînt 
pline de cîntarea ei mo
narhii o rostesc cu încre
dere, oamenii cu duioșie, 
bolnavii cu nădejde, o- 
ropsiții cu încredere, co
piii cu ochi la icoană si 
toți vibrează sub fiorul 
tainic în intilnirea ceru
lui cu pămîntul.

închinătorul cu duhul 
și cu adevărul iși face 
din rugăciune o datorie 
sfîntă, un prilej fericit 
de întilnire și convorbire 
cu Dumnezeu.

.4șa să facem toți. Să 
zicem toți, din tot sufle
tul și din tot cugetul 
nostru, să zicem : Doam
ne, Atotștiit ovule, Dum
nezeul părinților noștri, 
rugămu-ne Ție, auzi-ne și 
ne miluieste...
Preot lltSEME < RIȘ \N. 
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Olimpiada și satisfacțiile ei
Eveniment ele primă mă

rime in viața școlii — o- 
limpiadele pe discipline 
de invățămint — au fost 
și anul acesta, pentru cei 
mai talentați și dornici de 
performanță elevi ai Li
ceului Teoretic „Decebal", 
așteptate cu interes deo
sebit. Acum, după puțin 
timp de la încheierea <lc- 
rulării fazei naționale a 
evenimentului, cind ne 
sint cunoscute rezultatele 
de la toate disciplinele cu
prinse in competiție, ele
vii și profesorii acestei 
prestigioase unități de în- 
vățămînt hunedorean tră
iesc satisfacția muncii în
cununate de succes. La 
faza județeană, unde liceul 
a avut reprezentanți pen
tru toate disciplinele de 
invățămint prevăzute de 
regulament, rezultatele e- 
levilor noștri s-au concre
tizat în obținerea a 14 pre
mii I, 7 premii 11. 12 pre
mii III și 27 mențiuni.

La faza superioară — 
națională — unde am a- 
vut concurenți pentru dis 
ciplinele : Limba și litera
tura română, Limba fran
ceză. Matematică, Fizică. 
Chimie, Biologic, Geogra
fic șl Economie, s-au ob
ținut : 1 premiu II la Bio
logie de către eleva DIANA

MOR \RU, pregătită de 
dna profesoară Nistor Mi
oara, 4 premii speciale la 
Chimie cîștigate de elevii 
Răzvan Aciu, Mădălina 
Balea, Ioan Balea și Eva 
Roman ; primii trei pregă
tiți de dl profesor Florin 
ll’ieș, iar cel de al patru
lea de dna profesoară Eu
genia l’opa. Pent ni rezul
tatele deosebite obținute 
cu acest prilej, elevul loan 
Balea a fost recrutat în 
lotul național lărgit pen
tru faza internațională ca
re urmează să se desfășoa
re in vara acestui an la 
New-York. La această dis
ciplină concursul național 
s-a desfășurat la Deva, iar 
liceul ■ Decebal" s-a nu
mărat printre instituțiile 
care au avut deosebita 
cinste de a-1 găzdui.

Răsplata eforturilor de
puse de elevii noștri ca
lificați la faza națională 
s-a materializat, de aseme
nea, in obținerea a 7 men
țiuni la : Limba și litera
tura română de eleva A- 
lina lordăchescu, pregăti
tă de domnișoara profesoa
ră Daniela Teodoru, la 
limba franceză de eleva 
Andreea Boldura, îndru
mată de dna profesoară 
Cornelia Alexa, la Fizică 
de Vasile Bințințan, Dan

Barbu și Edit Lengyel sub 
îndrumarea dnelor profe
soare Gabriela Czira i 
Eleonora Picii și la E< o 
noinie, de elevii Ramona 
Furdui și Adrian Stoian. 
cărora li s-a asigura: pre
gătirea de către dna pro 
fesoară Olivia Nițescu.

Prin rezultatele înregis
trate de elevi la faza na 
ționala a olimpiadelor o 
larc din actualul an -le 
invățămint, Liceul Tcoi ; 
tic „Decebal-* ocupă pri
mul loc in ierarhia I e- 
lor din județ. Pentru i 
cest nou și important sli
ces obținut de elevii nor 
tri, participant la o m 
piade — premiați sau nu 
— Ic aducem sincere m il- 
țumiri însoțite de urar ,i 
de a dobindi noi și imp.li
tanie succese la învăț /ii 
ră in cel de al IIT-lea 
mestru. Dascălilor, care i 
răbdare, dăruire și corn;, 
tență le-au asigurat pre 
gătirea, le dorim să a ba 
energia necesară îndrum i- 
rii atente a altor și ailor 
elevi atrași de miracol i 
învățăturii.

Prof. VASILE CISMAS. 
director adjunct al 

Liceului Teoretic 
„Decebal". Deva

J O

:10 Al’li

l’ROGF I

DOBRA - orele prînzului
(Crmarc din pag. I)

'••vărul este ca aici, date 
fiind ambițiile regimului 
totalitar de a transforma 
• it mai multe 'atc in ora- 

adic.i dr a-i transforma 
i>e producători în consu- 
miitori, in satul centru al 

imunei Dob-a s-nu con- 
■truit si iții omerciale in 

clic: „Le-am șpv. — 
-ifir-m , primarul — să fa
il un comerț viabil, dar 

nu ma înțeleg cu condu- 
a consumcoop". Pur 

i implu acest sistem, la 
noi, a fost deturnat de la 

opul lui principal.
• I i I >

dintre cele mai bune 
piini. Se fabrică ni-’' p>i 
ne pentru sătenii <lin zo
na, dar â pentru muncito
rii forestieri, ca și pentru 
minerii de la Vorțn. Tn 
ziua documentarii acestor 
rinduri, n-am avut insă 
bucuria de a simți în nări 
mirosul de piine caldă. De 
citeva ore se intrerupsese 
curentul electric. Nu era 
insă atit de întuneric In

cit sa nu -,e vadă că zu
grăveala cojită de pe ta
van amenința in tot mo
mentul să cadă în mala- 
xoarele cu cocă. Va intra 
și brutăria in igienizare" 
— ne spun cei doi bru- 
tori „staționați" in aștep
tarea curentului. Bine ar 
fi.

• Căminul cultural, o 
mindrețe de amin, urc o 

dă de spectacole la par
ter și un salon la etaj. 
Din motive de- căldură, 
aici la etaj se deschisese 
un bar-club, cu băuturi și 
tot dichisul, pentru tine
ret. Tot aici rulau i fii 
me. Asociații s-au ertat 
se pare, club-barul s a în
chis, iar operatorul do film 
și-a luat aparatele și a 
plecat.

Asta-i 1 Pe ulițele Do- 
brei miroase a parfum de 
floare de cireș și de cais. 
Primăvara nu mai poate 
fi oprită ; nici cea astro
nomică, nici <-ia metafo
rică, deși în calea acesteia 
mai Int'Tvin încă înghe
țuri.

.■.■ ■.■.■/.■.■.■.VA,Z.WA’ZZZW//Z.,AW.VAW/AWAVAW>W>VAS,ASV

NOTA

CER AJUTOR

Fiind confruntați tu 
mai multe greutăți și 
nciazuri ce s-au abă
tut asupra lor, locuito
rii satului Bretea Mu- 
rețană cer sprijinul 
organelor competente 
peniru clari.icarca pro
blemelor ce-i frămintă. 
\ces ea vizează unele 
nereguli săvirșite la 
lichida rea patrimoniu
lui fostei cooperative 
agricole și situația ac
tuală a pășunii, care 
este folosită abuziv de 
către un cioban, pre
cum și faptul că pe 
pășune se află și o to
pitorie de metale ne
feroase, ce poluează 
din greu împrejuri- 1 
mile. Nădăjduim că 
strigătul lor va găsi 
ecoul dorit. (N. T.).

* Actus

io.oo Actual
10,20 Calcnd 

zilei
10,30 Worldi 

USIA
11,10 Rcgatu 

de Jos, 
Docum

12.10 Ora dc
13,00 Oamcn 

lingă r
13.30 Jazz-m
1T10 Actuali
11,20 Audio- 

studio
11.50 I’reuni' 

taria
15,30 Tel eșec
16,00 Muzica 

toți
1G..30 Forum
17,00 Actuali

17,05 Repere 
moldav 
Emisiu 
realiza1 
dc Stu<
Radiot,
>.c Iași

17|35 Dosare 
Răscoa 
1907

18,00 Telc-di 
muzicii 
popula

18,20 Virstcl' 
pcliculi

19,00 Studioi
econom

19,30 Desene 
animat

20,00 Actuali

20,35 Sl’OR f

20,15

£

1 ilin s< 
„DAI 1. 
Ep. 12.1

2K. Reflecți 
rutiere

22,00 tn fața 
națiunii

22,25 Memori 
durerii

23,50 Cronica 
Pariam

Greutățile pe care Ie în
registrează întreprinderile 
s[x?cializatc în transportul 
auto urban ori rural sint 
nenumărate. Instabilitatea 
economică. imprevizibilul 
în multe sectoare de ac
tivitate. dinamica prețuri
lor — negocierea fiind 
doar □ vorba goală In mul
te situații — au creat „zi
le negre-* in tr insporturi- 
le ito. De ;-e această si
tuație? Din cel puțin două 
motive : asigurarea bazei 
tehnico-materiale primare 
— combustibil, ulej, anve
lope. .cumulaturi etc.. a 
cărei soluționare depășește 
.j-ompetenț.i'' și posibilită
țile unei -.ocietați dr-
transport, pre im și asi 
giirarca transportului de
■ ’.il.îtori — elevi, snl.ariati 
pe (k alta parte

D tr cr c-.'i re a însemnat 
mai esact pentru o ase
menea societate <)in trans 
porturi activitatea rlin 
l'ril, precum șl primele 
luni ai-r anului 1'1*42 ne 
'•e|r-Ț»fi dl Ștefan Bălan 
dirc-torul s.f „f'.arvin 
'.runs" S A. Hunedoara 

laul, cit și primul 
trimestru al inului 1992

au fost pentru „Corvin- 
trans" o perioadă mai 
grea, urmare a dificultă
ților tn asigurarea resur
selor primare — baterii, 
combustibil, anvelope. De 
asemenea, a ipunit un de
calaj în asigurarea bazei 
tennlco-materialc auto și 
ereșterea prețurilor.

nii la timp, cheltuielile e- 
rau altele rlecit cele do a- 
cum. Nu e totuna să cum
peri o anvelopă cu ■! 000 
de lei sau să cumperi a- 
cceași anvelopa iu >0 000 
de lei.

— Vorbeați, prlnlre al
tele. de beneficiari. Care

dice.
— Prețurile practicate 

vă asigură comenzi ?
— Corelarea tarifelor, 

atit In transportul de că
lători, cit și în cel do mar
fa se face in raport de e 
vohiția prețurilor.

— Ce indicii aveți asu
pra primelor luni din a-

menzi, deși conjunctura a 
fost in multe momente ne
favorabilă. Cei care nu 
plecat din firmă au fost 
<le două categorii : o par
te au solicitat transferul 
la alte unități, ori s-au 
penăonat (11 persoane) 
iar altă categorie au con
stituit-o cei cărora li s-a

Barieră invizibilă în transporturi
( oncrel, domnule <|i 

rector ?
Blocajul economico 

financiar ,a dus in nenu
mărate situații la Imposi
bilitatea iiwasăril la ter 
men a prestațiilor efectua
te la beneficiari. Acest 
fapt a avut un impact ne
gativ in ăchlzitlonaren, in 
special. a pieselor de 

•liimb. A. fel. dacă la 
începutul inului 1991 o 
ansclopă a costat aproxi
mativ I 991) de |ci, la sfir- 
șitnl anului, ceenși anve
lopă ajunge la >0 900 de 
Ici. Or, dac.i încă am ba-

■ ■ste situația comenzilor?
Și ai'-i avem o scrie 

de probleme. Lipsa do co
menzi la nivelul posibili
tăților reale de transport 
ile firmei este determina

tă do situația nefaxorabl- 
iu a unor parteneri tradi
ționali. caro au avut un 
volum de transport mult 
mai mic decit in perioa
dele anterioare (<si mai 
mare pond»re in transport 
o dețin comenzile la care 
contravaloarea prestației 
se plătește eu ( IX* sau, 
după caz. cu uiți benefi
ciari prin dc -ontări perlo-

datele preliml- 
pozitive, deși 
prețurilor au 
un factor mai 
imprevizibil in 
activități ren

cest an, sub aspectul ren 
(abilității ?

— După 
nare, sînt 
lluctuațiilc 
reprezentat 
mult docil 
idce.a unei 
labile.

— Domnule director, 
peste tot se vorbește dc o 
reducere de personal. Ia 
dumneavoastră care este 
-.iltiația ?

— Nc-am gindit și ne 
gindim să rlmn fiecăruia 
dc lucru, să asigurăm c<>-

dcsfăcut contractul de 
muncă pentru abateri.

— Aminteați, printre al
lele, de baza telmico-ma- 
terială, de parcul auto, cu 
alte cuvinte, ('are gste do 
tarea unității (scriptică) și 
caro ?ste realitatea ?

Din li. dc autobuze, 
iptc au norma dc casa

re, iar cinci iiitobiizc sînt 
fam avi lopc. In general, 
p.us il auto are uzură n- 
v.msatii, dc unde șl fiabi
litatea foarte scăzută. In 
sectorul de transport mar
fa avem 120 tic mașini, 
din care funcționează o

treime Aici, parcul este 
supradimensionat. Nu m.i- 
corespunde cererii pieței, 
decăderea economică c u 
nitrtțllor din oraș at mJ 
efecte directe asupra iv as 
tră.

— Ce intenționați pen 
tril transportul de cala 
tori ?

— încercam să no do 
tăm cu autobuze noi, p n 
tru asigurarea unui trans 
port decent al călătorilor 
Am menținut număru) de 
trasee existent, avînd in 
perspectivă în intenție ex
tinderea acestora. înregis
trăm pierderi pe unele tra 
sec de munte, dar ne gin 
dim sa ajutam și < mic 
nii acestor iocalitati.

Așadar, nu ne-am pro 
pus o analiză completa a 
fenomenului, ci doar <|r* , 
puncta o parte din dificul
tățile pe lr0 „Con in- 
trans" le intimpina Nu 
putem iiv hc i fara a - on 
semn i im.uuciunea unui 
salariat cu privire la fia
bilitatea parcului i tu 
fabricat mașini ca sa io 
reparăm".

< DUNEI l’OENAH

0.30 STADK

PROGRAM 

16,00 Actualii 

16,10 Desene 
„Stan ș

16.35 Motor ! 

17,05 Emisiur
în limb 
germani 

18,05 Concert
Orchest 
N'aționo
Radia

20.30 O viață 
o idee

21,00 Muzică
4 Iară în

21.30 TVE In 
cional

22,00 TV 5 Efl

22.35 MUC W
Service.
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Un miner îace precizări
In mai multe 

ții cu mineri și cu con
ducători ai mineritului 
din Valea Jiului ni s-a 
relevat aproape în tota
litate că actualul pro
gram de lucru în sub
teran — de șase ore pe 
schimb și de cinci zile 
pe săptămină —. adoptat 
după revoluția din 
cembrie 1989 — nu
știe exact cind și 
exact de către cine 
se experimentează pen
tru a treia oară după 
vizita lui Nicolae Ceau- 
șescu in Valea Jiului. In 
august 1977, primele 
două încercări nedind re
zultatele scontate.

Iată insa că lucrurile 
se clarifică. După un 
articol publicat in ziarul 
nostru din 15 aprilie a c„ 
dl B. Romulus, din Pe
troșani, str. 1 Decem
brie, bl. 69, sc. III. et 
IV. ap. 48. ne scrie : „In 
22 decembrie 1989 la 
fostul comitet municipal 
P.C.R. Petroșani s-a 
constituit, in jurul ore-

discu-

de
se 

nici

lor 20—21, primul Comi
tet municipal l’.S.N. Va
lea Jiului — Petroșani 
(remaniat mai apoi de 
■citcva ori ulterior), unde 
s-a hotărit ca „recom
pensă democratic — re
voluționară" pentru MI
XERUL MINER, la pro
punerea unui miner și 
‘ ii acceptul reprezentan
tului C M.VJ. — 
R III. Petroșani — 
se treacă de miim- 
programul de lucru 
nic de șase (6) ore 
schimb. A propus unul 
Burdan Romulos — mi
ner V. Jiului. E.M.
zeni și azi, ‘după con
sultarea prealabilă a lui 
Costinaș Benone, 
ing. șef producție, 
director
Propunere VOTATA 
entuziasm de participanți! 
Asta atit cit privește pro
gramul de 6 orc pe 
schim b“.

Am notat textual din 
scrisoarea dlui B. Romu
los. Referitor la cele 
cinci zile de lucru pe

azi 
să 
la 

zil- 
pc

î.ive-

atunci 
azi 

generai R.A.II. 
cu

Comercianți despre

111 <le

istoriei, 
din

11

li

al. 
■»"

c

Am invitat să-și exprime 
opiniile despre comerț 
persoane care fac comerț 
ori care au atribuții de 
conducere in acest dome
niu.

V iorica Marian, patron, 
magazinul „Comlux" SRL 
Deva : Am avut curajul 
inițiativei, privatlzindu-ne 
intre primii. KT'‘ 1 ------
Alergătură, 
noapte 
opinii, 
către unii ca 
țari. Eu am 
ca noi .intern 
protejăm populația.

4 este o mare 
intre - 
fac și 
inti'- 
d'tfir 
ție. 
fa -a
a-și 

o are. pentru care s-a pre
gătit. Cred ca noi. prin 
meseria noastră, fa cm un 
serviciu oamenilor.

Ec. Elena Bodolan, 
rector al S. C „Unit ers" 
Deva ; Comerciantul sa 
nu- i orienteze activitatea 
de sinzare a mărfurilor 
•ajpă producția industriei.

Nu-i ușor, 
muncă zi și 

Există opinii și 
Sintem priviți de 

niște bișni- 
con vingerea 

cei care 
Cred 

diferență 
i care au făcut și 

i • -um convrt și 
cei care fac comerț 
acum, după revolu- 

Comerțul trebuie să-l 
comerciantii. Eiecare 
facă meseria pe care

di-

ci să influențeze produ
cătorul după cerințele pie
ței. Bineînțeles, în urma 
prospectării acesteia. Se 
făcea cindva multă filo
zofie, se vorbea de studii 
de marketing. Dar numai 
teoretic. In actualele con
diții, cererea și oferta pie
ței iși spun cuvîntul. De 
aceea reglarea 
trebuie să se facă 
necesități, iar comerțul 
fie un factor activ, 
reglare a pieței.

Daniela Mariș. respon
sabila magazinului Electro
nica 28 — Societatea „Ve
nus". Nu doar privatiza
rea va rezolva probleme
le aprovizionării popu
lației. Peste tot. adică și 
in alte țari, există și comerț 
de stat. Concurența nu 
ne sperie. Intr-un maga
zin de profilul nostru este 
nevoie de pricepere. de 
răbdare și dacă iți iubești 
meseria, dacă te intere
sează o faci bine. spre 
mulțumirea ta și a clien
tului. Fiind singurul ma
gazin de piese pentru a- 
parate electronice. situat 
intr-un bun vad comer
cial. avem vinzări bune.

producției 
după 

să 
de

ui

tuluî
tâți

pruna Concursul
din 3 mai

i.
1. .’II)

30

ți

a

i

luntrii

opu- 
mccrt-ț

rna-

>pc

hi

2,

L

I.

6.
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facesăptămînă, dinsul 
referiri la hotărirea gu
vernului potrivit căreia 
unitățile care se pot or
ganiza in ișa fel incit 
să-și realizeze programe
le de producție stabilite 
pentru șase zile în cinci 
zile au libertatea 
trcaca la săptămînă 
dusă de lucru.

Numai că hotărirc: 
a fost respectată și, 
cum scrie cititorul nostru, 
80 la sută din economia 
industrială a I 
condiționat la 
de lucru pe 
indiferent de 
ulterioare și 
unde se vede.

Deci, dl Romulos Bur- 
dan, miner la Livezeni, 
lămurește lucrurile pri
vind cine, eînd și cum a 
hotărit actualul pro
gram de lucru al mine
rilor Văii Jiului. Și, vor
ba lui, s-a ajuns unde 
se vede.

să
rc-

nu
a?i)

nc- 
zile
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trecut 
cinci 
săptămînă, 

• realizările 
s-a ajuns

DUMITRU G1IEONEA

comerț
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c'Jin- 
noas- 
beto- 
sape, 
avem

ne realizăm salariile.
I iloftei.a Enc, gestionar 

la magazinul „Gospodarul": 
Este o perioadă în care 
sînt foarte solicitate de 
populația de la sate unel
tele agricole. Valoarea 
vinzărilor lunare, de a- 
proxiinaliv 4 milioane lei, 
înseamnă un important ru
laj de mărfuri. S-au 
părat prin unitatea 
tră motocul toare,
nierc, greble, lopeți, 
săpăligi, coase. Nu
cazmale și seceri. Cred că 
producătorul trebuie să se 
gindcască și la fabricarea 
unor piese mici, dar de 
importanță mare, care lip
sesc deocamdată din ma
gazinele de profil Astfel 
sînt brălarele de coasă 
și nicovalele de coasă. Ni 
se solicită de asemenea 
zdrobitori și teascuri pen
tru struguri, pluguri și 
prășitoare. Vom perma
nentiza legătura cu fur
nizorii, respectiv cu cei 
care produc aceste unelte 
și dispozitive pentru a 
veni in intîmpinarea clien 
ților noștri cu tot ceea 
ce no cer.

ESTERA SÎ NA

7.

fERAPiA NATURISTĂ <«0
Prin aromoterapie se 

urmărește ameliorarea 
sau vindecarea unor boli 
pe calea unor produși 
volatili și odoranți ex- 
trași din plante aroma
tice care se prezintă sub 
forma unor esențe natu
rale sau uleiuri esenția
le. Aromoterapia- a fost 
folosită din cele mai vechi 
timpuri cu rezultate mi
raculoase. Astfel, vaporii 
de cimbru distrug majo
ritatea bacteriilor din 
praf ; aerosolii proveniți 
din esențe de cimbru, pin, 
mentă, lavandă, cuișoare 
și scorțișoară distrug toa
te mucegaiurile și stafi- 
lococii care poluează ae
rul spațiilor închise ; c- 
sențele de cimbru, la
vandă și pin exercită ac
țiuni antiseptice aparatu
lui pulmonar ; ceapa, us
turoiul, lămîia și icnupă- 
rul împiedică formarea 
de pietre la bilă și ri
nichi ; esențele de busu
ioc, salvie, pin și ros- 
marin produc efecte sti
mulante, iar acelea de 
ceapă, usturoi, cimbru, 
mărar, lămîie, anason și 
pin sînt antifermentati- 
ve intestinale. Alte esen
țe au acțiuni antireuma- 
tismale, febrifuge, anti- 
toxice, antivirale, cicatri- 
zante, diuretice, afrodl- 
siace ș.a .Important este 
că toate aceste esențe a- 
romalicc nu produc obiș
nuință și nu au efecte 
secundare nocive proprii 
multor medicamente de 
sinteză.

Uleiurile medicinale

aromatice folosite în sco
puri terapeutice se ob
țin prin macerarea plan
telor medicinale în ulei 
comestibil, timp de cca 
o lună. Dintre aceste u- 
leiuri se remarcă : cel 
de usturoi ca vermifug, 
aperitiv și hipotensor ;

Aromoterapia

cel de cimbru cu efecte 
antiseptice, spasmolitice 
și sccretomotorii ; uleiul 
de coriandru și chimion 
cu proprietăți aperitive 
și carminative. Alte u- 
leiuri de fonicul, pin, ie
nupăr și multe altele e- 
xercită diferite efecte te
rapeutice specifice.

Dintre toate plantele 
aromatice, usturoiul (Al
lium sativum) prezintă 
un interes deosebit. A- 
cesta se folosea ca agent 
terapeutic încă pe timpul 
vechiului Babilon (pe la 
anul 4 500 î.e.n.) sau în 
perioada construirii pira
midelor din Egipt. Ustu
roiul 
mu) ți 
mici : 
licilic, 
asemenea, 
ales cele din grupa B, o- 
ligoelementc și antibio
tice. Usturoiul s-a dove-

cuprinde foarte 
constituienți chi- 
sulf, iod, acid sa- 
alilsulfit ș.a. ; de 

vitamine, mai

4
'dit a fi deosebit de util 
în tratamentul hiperten
siunii arteriale, a hiper- 
gheemiei la diabetici, in
fecții intestinale bacterie
ne și parazitare, a car
diopatiei ischemice, a 
infarctului de miocard 
ca și a accidentelor vas
culare 
bronșic.
scăderea 

, riale se 
se bea, 
neață, 
cîte un pahar cu apă, în 
care au fost puse la ma
cerat peste noapte 2—3 
căței de usturoi fărîmi- 
țați. Din statistici rezul
tă că incidența canceru
lui este mai mică în rîn- 
dul oamenilor care con
sumă în mod obișnuit 
usturoi. Pe lingă virtuți
le medicinale ale arome
lor diverselor nlante, nu 
trebuie negh*te cele 
condimentare: aliacec
(ceapă, usturoi, praz ș.a.); 
picante (muștar, boia, pi
per .ș.a.); aromate sau 
mirodenii (cimbru, mărar, 
tarhon, leu.ștean, chimen, 
coriandru, anason, ieni- 
bahar, vanilie, dafin, scor
țișoară, cuișoare ș.a.).

Important este faptul 
că multe din esențele na
turale sau uleiuri esen
țiale ale unor plante a- 
romatice pot înlocui cu 
succes o gamă largă de 
antibiotice, înlăturînd 
consecințele negative alo 
acestora.

sau a astmului 
Astfel, pentru 
tensiunii artc- 

recomandă să 
în fiecare dimi- 

pe stomacul goi.

Ing. IACOB TRXIAN, 
Orăștie ■i

*•*•*•*•* • * • * a ‘a*a*#*a*a*a*

DIVORȚAM? DE CE? (II)
Dialog cu dl IOAN ARDELEANU, 

președintele Judecătoriei din Deva
— De la începutul aces

tui an avem înregistrate 
171 de cereri de divorț — 
ne spunea dl președinte.

— Cite au fost... soluțio
nate, die președinte ?

— 155. Dar nu știu la 
ce soluție vă gîndiți. Eu 
vorbesc de cea pe care o 
stabilește legea.

— Eu mă gîndesc
familiile tinere, cu copii. 
Ce hotăriți în privința co
piilor ? Unde se duc ei ?

la

• • •

,\S< OI I (18)
— VERONA (16)
Este posibila o prima 
veronezilor.
Pronostic : I, X. 2
ATACANTA (11)
— B\RI (15)
Oaspeții, totuși, mai 
Pronostic : 1, 2
( Hf.MONt.SK (17)
— ( \GI.IARI UD
D vă vor veni ne 
nienii iși vor .isigi
Pronoslic : X

2D—58 13 (—17)
19—16 19 (—11)
In deplasai' a

25—28
25—11

29
21

<—1> 
<—H>

22—13
29—33 
Cremona, s 

d-'finitiv r.miincrca in

H.

9.

.IUV ENTl’S (2)
— S.AMP. (7)
Gazdele vor juca 
teres față de club.
Pronostic : 1, X

MII \N (1) 
— LAZIO (6)
Să dâm Cezarului
Pronostic*: 1

30 18 8 4 12—19 41 ( i 14)
30 9 11 7 32—28 32 ( 1 2)

pent ru păstr;area cotei de in-
Dar..

:10 19 11 0 59—18 19 ( 1 1»)
30 10 12 8 10—34 32 (")

i ce estc al Cczarulu 1...

30 9 11 7 31—30 32 ( |4)
30 10 14 6 28—21 34 ( 1 ■»)

viețiaria gazelele ar piutca pe-

9 17
11
la

17
25

^unui

I OGGIA (1(1) 
— NAPOLI (3) 
Napoli iși va a 
Pronostic X

51— 19
52— 11

29
39

h
9)

.i

10
.10

GENOA 11.’)
— INII.R (91
Plo-den I ii M M
Pronostic : 1, X

(—o
( 2)

ROMA (8) 
— PARMA (5)
Dacă și-ar apropla

( I 2) 
luptă

ra in continuare la un loc in C3.
Pronostic : 1, X

10. ( ESENA (11) 31 8 13 10 29—27 29 (—1)
— ANI DNA (2) 31 11 17 3 42—26 39 ( ! 9)
Ca de obicei, oaspeții1 nu vor avea prea mari
probleme în obținerea unul meci nul.
Pronostic : X

11. I’ES( ARA (3) 31 12 i: 1 6 12—31 37 ( . D
36—31 31
palpitanta

12 10 9
mare însemnul.i>r in

12.

J

— BOLOGNA (6) 31
Miri cil 
pentru promovare. 
Pronostic: 1, X
REGGIANA (I)
— UDINESE (8) 
f)‘ I ita -li pierdere 
iși d> lata -■e.i-J 
Pronoslic : X
V INI,ZI \
— BRES(
\mb-le e -liipo linte-'' obiective 
'llll'â...
Pronostic : X.

(18)
I \ dl

li 5 16
)1 >1 17

31— 26 35
32— 31 33

7
7
Udincse iți va lua 

la promovare.de

IO
3

25—31 26 (—1)
12—26 39 ( | 7)
total opuse. A-

La mama ori la (ata ?
— Este foarte greu 

vă răspund. De ia caz la 
caz. Să răsfoim împreună 
cîteva dosare. Cei mai 
mulți copii cer la mama, 
înseamnă că tații... 
besc despre copiii 
mititei. Cei mărișori 
),i tata... înseamnă că ma
mele...

— Cunoaștem că Judecă
toria din Deva arc o ra
ză marc de acțiune : Brad, 
Orăștie, Ilia, Dobra, cu 
toate <.atelo componente, 
bineînțeles. Reușiți să le 
cuprindeți cauzele, necazu
rile pe care oamenii 
au. firesc, zilnic ?

— O întrebare grea. Oa
meni mulți. probleme mul
te. Și grele. Una dintre 
cele mai grele este a di
vorțurilor. Citiți dosarele 
acestea. După o iubire 
tăinuită, dragoste fără 
prihană, căsătorie cu tot 
ce este mai ca lumea In
tr-o familie. Trec anii, vin 
copiii, dar tata și mama 
nu-s. Am cazuri de Ia 
Brad, Orăștie, Ilia. Ea s-a 
întors la unu, el Ia... alta.
/.■/.■.■/.•.■AW.V.W.VZZWW.ViW.' 

•c

sa

Vor- 
mal 
cei'

Ic

— Dar acei copilași fru
moși ca două flori ?

— Ei suferă, plîng după' 
mama, după tata. Noroe 
cu bunicii...

— Cînd sinteți pe postul 
de a judeca un divorț, 
cum procedați ?

— Cum scrie legea, la . 
care adaug și multă- ome
nie, suflet și inimă. Jn 
cazurile divorțurilor unde 
nu sînt copii, lucrurile sînt 
ceva mai simple. în ur
ma mărturiilor le pronun
țăm cu inima strânsă. Da» . 
în cazurile cind sînt unu, 
doi, trei copii. Instanța de 
judecată este in’r-o postură 
de-a dreptul tragică. Vor
besc sufletește, pentru ca 
legea tot trebuie aplicată. 
Este o sentință pe care o 
chibzuim anevoios, cu mul
tă grijă pentru copii. Le 
dăm celor în cauză mai 
multe termene de înțele
gere, de sfătuire omeneasca, 
de împăcare, de grijă pen
tru copii, 
el orfani.
rin ți 
zicea

Să nu rămînă 
.Orfan) cu pă- 

în viață" — cum î> 
Ia filmul acela din... 
Dl o președinta, vă 
și durerea mea : cespun

facem ca să iui mal avem 
divorțuri, nici copil or
fani (cu părinți In viață).

— Să fim : Suflet lingi! 
suflctl

GII. I. NEGREA
W.WWW.N

R. E. M. E. R.O. — S. A. 
FILIALA GRUP ȘANTIERE 

DEVA — MINTIA 
str. Șantierului, nr. 5 

ANUNȚĂ
! că prin fabrica de oxigen de pc platforma
I raj — Mintia închiriază pentru agenții econo- î 
! mici cu capital de stat și privat tuburi de oxi- 4 
I gen lichid îmbuteliat. %
I închirierea sc efectuează pe bază de con- t 

rugăm a vă l 
33, |

!i

i
:■I
I
>

tract, la tarife convenabile.
Pentru relații suplimentare

adresa la telefoanele 18750, 25795, interior 
13, 44. (476)

£ 
Ba-J

Hf.MONt.SK
http://WWW.N
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• ASTAZI, cind Vaier 
Stănculesc împlinește 50 
de ani, soția, Dorica, fii
cele Gabi, Luminița și 
Daclana, ginerii Adi și 
Giinther, prietenul Dan și 
nepoțelul Paul îi urează 
ani mulți și fericiți, mul
tă sănătate și numai bu
curii in viață. (2787)

• C'ÎND în buchetul vie
ții prinzi cea de-a 21-a 
"garoafă, scumpă Monica 
Păvăluc din Deva, fami
lia iți urează sănătate, fe- 
ricice și „La mulți ani !*

(2980)

V1NZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VlND televizor color
Cromatic și remorcă Da 
cia, 210 kg. Deva, telefon 
18382. (2988)

• VlND apartament 3
camere. Deva, telefon 
15637, între orele 8—14 și 
20—23. (3023)

• VÎND batoză în stare
de funcționare, selectarea 
boabelor în saci Circo 
loan, Șesuri. (2990)

• VlND televizor alb-
negru bistandard, pick-up 
stereo RFT Concert 3 050 
și aparat foto Zenit. Deva, 
Dorobanți, bl. 35, ap. 19, 
după ora 18. (2991)

• VlND casă și grădină
Toplița Mureșului. Deva, 
telefon 28181. (2993)

• VlND urgent casă în
călzire centrală, 5 came
re, garaj, dependințe, ocu- 
pabilă imediat (zona Chi-

• SC „AUTOCO-
J.A- SRL din Hune
doara, Aleea \ litorului 
13 (lingă ADAS), vin
de en gros coca-cola 
la 1,5 litri, cu comi
sion de 7 la sută. Te
lefon 13376, zilnic 
9—20. (2372)

• VÎND camionetă 
! Mercedes 306 D Die- 
I sel, 3,5 tone, acoperi- 
i tă. Deva, telefon 13487,

orele 16—23. (3019)

zid). Hunedoara, telefon 
20486. (2369)

• VlND acordeon Parot
(China), 120 bași. Deva, 
telefon 22979. (2996)

• \ i ND mărci. Deva,
telefon 20715, între orele 
18—20. (2997)

• VÎND urgent aparta
ment 3 camere. Deva, Za
rând Inform ii ii telefon
16885. (3021)

• VÎND Datia 1310. De-
va, telefon 11578, după o-
r:< 16. (3018)

• VÎND 10 f imilii de
aibinc cu bau fură lăzi.
Ilacia .18. (2989)

• VÎND stupi u sau fă-
ra luzi, comuna Brânișca, 
sat Timava nr 17, Ungur 
fon. (3006)

• Vl\ D urgent motor
și cutie de viteze Merce
des 210 Diesel. Deva, te
lefon 71533. (3C2I)

• V INI) Xerox Canon 
nou. închiriez garsonieră 
centra' in valută. Relații, 
Ocva. Dorobanți bl. 30/8, 
telefon 11350, interior 126.

(2879)
• VlND 40 familii al

bire. Cazan Viorel, satul 
Bondul nr. 110. comuna 
Certei. (2860)

• VlND autoturism Ci
troen Paloș 2 500 cmc Die
sel, stare excelentă, gri 
metalizat. Hunedoara, te
lefon 11157 . (2348)

• VÎND garsonieră con
fort I, Deva, Dacia, în ici 
sau valută, ocupabilă ime
diat. Relații. la telefon 
957/70372, după ora 20.

(3002)
• VÎND apartament 1

camere, garaj, zona Pieței 
Deva. Relații la telefon 
19005. (3001)

• CUMPĂR apartament 
3-4 camere pe valută, zo
nă centrală. Deva, tiile- 
fon 18676, după ora 18.

(3003)
• VÎND urgent apar

tament 3 camere, central. 
Deva, telefon 16184.

(3005)
• VÎND caroserie com

pletă Mercedes, model Co
bra. Deva, telefon 24733.

(3011)
• VÎND grajd din bol-

țari, țiglă, scindură, lemn 
construcții, vacă, vițel și 
o mașină de vată de zahăr, 
toate noi. Relații fabri
ca de cărămidă Pricaz, 
Oră.știe. (3013)

• VÎND mașină de tri
cotat Brother. Deva, te
lefon 21197. (3025)

• VÎND casă, anexe,
și grădină. Relații Vctel, 
telefon 65121. (3015)

• VlND apartament 3
camere. Deva, Micro 15. 
telefon 25829. (3016)

ÎNCHIRIERI

• CAUT urgent apar
tament pentru închiriat. 
Deva, telefon 11571 șl la 
chioșcul de înghețată din 
fața hotelului „Piață".

(3022)

i

î
)
J

l’e terenurile (pășuni) aparținind Primări
ei Deva pot pășuna numai animalele persoa
nelor care beneficiază de repartiția Primăriei 

au plătit taxele de pășunat.
Pășunatul va începe la 1 mai, pentru oi. 

la 15 mai, pentru bovine și cabaline.
Încălcarea dispozițiilor de mai-sus se sanc

ționează contravențional și cu plata despăgubi
rilor pentru pagubele produse.

si

si

• Societatea agricolă
Peștișu Mare (fost CAP) 
închiriază spații de depo
zitare provenite din graj
duri. (2771)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră, 
Simeria, str. Victoriei, bl. 
26, ap. 4 cu apartament 
2-3 camere în Simeria.

(3009)

OFERTE

DE SERVICII

• SOCIETATEA Com- 
tour L6we SRL angajea
ză : ospătari, barmani, pa- 
tiscri, cofetari, bucătari, 
muncitori necalificați. Re
lații la telefon 956/21113.

(188)
• CAUT femeie îngriji

re copil 1 an. Simeria, 
telefon 61441. (301 1)

DIVERSE

• CU autorizația nr.
3185 din 24 ianuarie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitatea Indepen
dentă „Modex", cu sediul 
în Deva, reprezentată prin 
Alba Mihaela, avînd ca 
obiect de activitate con
fecționarea ți vînzarca flo
rilor artificiale din ma
teriale textile, desfacere 
produse industriale și a- 
limcntare indigene ți im
port. (3017)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Păvăluc Elena, eliberată 
de Filiala Elcctrocentrale 
Deva. O declar nulă.

(2981)
• PIERDUT legitimație

de serviciu, eliberată de 
I.E.C. Mintia, pe numele 
Jibetean Ciprian. O de
clar nulă. (2999)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
I.E.C. Mintia, pe numele 
Petrescu Marin, lăcătuș. O 
declar nulă. (3001)

• PIERDUT D.V.T., va
ma Nădlac, din 6 decem
brie 1991, pe numele Be
lea Ghcorghc. O declar 
nulă. (3010)

COMEMORĂRI

• SÎMBATA, 2 inai, se 
Împlinește un an de la 
moartea dragului nostru 
fiu
.ȘI EI AN IOAN HI.IVN.

Comemorarea va avea 
loc la Cimitirul de pe 
str. Eminescu, Deva.

Familia Ștefan mulțu
mește celor care au fost 
alături de ea în această 
grea pierdere.

Dumnezeu să-1 odih
nească 1 (2788)

• SE împlinesc 6 săptă- 
mîni triste, cu lacrimi și 
dureri, dc cînd nc-a pă
răsit pentru totdeauna 
omul de aieasă omenie.

REMUS HATF-GAN, 
din Fintoag. Amintirea lui 
va dăinui mereu in ini
mile noastre. Soția, copiii, 
ginerele și nepotul. Dormi 
în pace, suflet bun I Dum
nezeu să-1 odihnească I 

(2851)
DECESE

• SALARIAȚII Di
recției Generale a Fi
nanțelor Publice a Ju
dețului Hunedoara sînt 
alături de colegul 
Budai Ștefan, la grea
ua pierdere suferită 
prin trecerea în ne
ființă, după o grea 
suferință, a scumpei 
sale mame.

Bl DAI EM 
și-i transmit sincere 
condoleanțe. (3000)

• SOȚIA Marta, fii
cele Mariana și Rodi- 
ca, ginerele Florin și 
nepoții Alin și Lucian 
dcplîng moartea celui 
care a fost

l’ETRU CILIIHU
înhumarea va avea 

Ioc vineri, 1 mai 1992, 
ora 13, în satul Got- 
hatca, comuna Gura- 
sada. Dumnezeu să-1 
odihnească ! (3035)

• COLEGII din 
O.C.O.T. sînt alături 
de colega lor, Ctlibiu 
Rodica, la greaua pier
dere pricinuită dc 
moartea tatălui, și 
transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate. (3012)

• SOȚIA Ileana, fii
cele și ginerii anunță 
cu durere decesul ful
gerător al celui care 
a fost

IVAN TOMOIIW, 
iubitul și neprețuitul 
nostru soț, tată și 
socru. înmorinîntarea 
va avea loc vineri, 1 
mai 1992, ora 14, în 
Certcjul de Sus. Dum
nezeu să-1 odihnească!

(2995)

• SOȚUL Nicolae, 
fiica Adina și fiul 
Dragoș anunță cu du
rere încetarea din via
ță la numai 56 ani a 
scumpei lor soții și 
mame,

M VIII I 1IVRHU
Corpu] neînsuflețit 

se află depus la Casa 
Mortuară din str. E- 
minescu, Deva. Inrnor- 
mîntarca va avea loc 
vineri, 1 mai, ora 14, 
la cimit 0 llcjan.

(3020)

i

I Afl.VM 1)1 I.A CAMERA DE COMERȚ ’ 
ȘI INDUSTRIE j

• In perioada 10—17 mai, ț amwa de (ruiierț ) 
ți Industrii- a județului Alba organizează expoziția l 
„EXl’O AIIIV 92", cu produse de porțelan, covoare,/ 
articole de piele, lemn, mașini ți utilaje agricoli

9 In perioada 1—10 mai are |ov la Cluj, „Tir I 
gul orașelor înfrățite cu municipiul < luj". Cei iute- .

1 resați pot participa ca vizitatori.
i Firma „MITA' organizează în perioada II '

15 mai 1992. la Sala l*olivalență din • apilal.î, o cx 
poziție de birotică.

Camera de Comerț ți Industrie a județului 1 
Ifllriedoarn oferă agoniilor economici interesați • a \ 
talogul Societăților Comerciale cu Capital de Stai.

I val. I“.

------------------------------ !
SOCIETATEA COMERCLAI V 
„BR ATI & TABACU" S.N.C.

Comcrciali/ea/a produsele firmei „Bucii- | 
Iresti-Berlln* S.R.L. in DEV V, str. Horea nr. 19, ■ 

tel./fax: 956/19310 :
• lichioruri exotice, țigări 1111 și Kim; 

TV color Goldstar indigene și coreene, - 
la numai 99 090 lei si garanție un an.

I (185) • I

.1/29/618/199)
t onl S97059fi9l H.<>. Di va

Ifl l> V< |ll SI VIIMIMS I l£A 11 \ :
2 199 l)cvo sir. I Decembrie, 3f>, 

iurletul Hunedoara 
lihtnaor- 11275. 13157, II2G9

I < lefon tipografic: 25991
I ax 1 HOG |

»
IX
IX 

in data de 12 I 
din sir. G. Enescii, j

X

FILIALA I)E REȚELE ELECTRICE 
I) E V A

Vinde la licitație publică,
1992, ora 10, la setliul

39, Deva,
• mijloacele fixe din grupele de clasifi- | 

care IV7, V', VI (respectiv : 
marc, aparate dc măsură, 
port auto) precum și piese dc schimb rezul-

mai
nr.

*

aparate de reuni-» 
mijloace de trans- | 

_______ _ ’ ; schimb re/ul- <• 
talc din dezmembrarea unor mijloace tie trans- | 
port auto._____________________________________j

Lista acestora este afișată la sediul din • 
Deva (centru și Gojdti), Petroșani, Hunedoara, i 
Hațeg, Brad.

înscrierea pentru licitație precum și de- | 
punerea anticipației se face piuă la dala de - 
12 mai 1992, ora 9.

Informații suplimentare la telefon 15750. 
interior 110. ‘ (169)

CONSILII L MUNICH'\L 
II U N E D O A R V

COMUNICA :
Aviitd in vedere Legea nr.

lit. „c“, prin care organelor locale Ic revine 
sarcina autorizării unităților comerciale, infor
măm agenții economici că funcționarea unită
ților comerciale fără acest aviz constituie 
contravenție conform Legii nr. 12/1990, repu
blicată in M. O. 133/1991, art. I, lit. „a".

Primarul municipiului Hunedoara : 
Stabilește prin dispoziția nr. 72/1992, 

locuri publice pentru desfășurarea activității 
vinzare

•

IX
IX
IX
I

I
3/1972, art. II |

XX
IX
IX
I

ca 
dc

I

<

ambulantă: 
piața „OBOR" 
piața „DUNĂREA" 
zona cinematografului „MODERN" 
zona cinematografului „ELACARA" 
zona stadionului „CORV IN” din bdul 
Dacia.

Aprobarea in vederea desfășurării activi
tății <lc vinzare ambulantă va fi emisă de 
Corpul dc Control Comercial, in colaborare cu 
biroul de urbanism și amenajare a teritoriu
lui. (179)

S.C. SIM1OR S.A. SIMI.RI \ 
str. Ion Corvin nr. 28,

telefoane 956/60590, 60591 
cumpără mici de ia greutatea vie de I2ltg/cap, 
la prețuri avantajoase pentru producători, 
plata imediat.

Documentele necesare Ia preluare :
— adeverința de proprietate
— certificatul sanitar-vetcrinar.

(187)

S.C. C WIPING—-STREI SRI

<11

Angajează bucătari și ospătari sezonieri. 
Condiții :
— calificare in meserie
— vechime minimă 2 ani. 
Informații la telefon 60581. (2127)

AGROCOM HAȚEG S.A. (LVS H VTI.G) 
ui sediul în Hațeg, str. Progresului, nr. 95

I
I
IX
I
I
IX
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IX
IX
IX
IX
I%

Scoate la licitație, in data de II mai 1992, | 
obiective dc investiții dc pe pășunile Tucșoara ’ 
— Coroiești, Șasa — Sălaș, precum și trupul I 
de pășune Silvaș — l ni rea (saivane. împrej
muiri, stilpi ciment și sirniă ghimpata). Lista 
obiectivelor și valoarea de. începere a licitației 
se vor afișa la setliul unității. (186)

I
i
I

(-•

(

întreaga răspundere penlru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

(T I P A R UL:
S.G. „Politia ra" S.A.

Deva, sfr. 22 Dcccmbiir 2.’7

) t •
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