
Accident între... ceferiști!
Nerespectarea semna

lelor acustice și optice la 
trecerea de nivel cu calea 
ferată atrage de cele mai 
multe ori întâmplări nefericite.

Un asemenea caz care s- 
a soldat, din fericire, fără 
victime, a fost și cel din 16 
martie a.c., în jurul orei 10, 
când Dinu Bălan, revizor la 
stația CFR Simeria, aflat la 
volanul autoturismului HD 03 
BFS, nu a respectat sem
nalele acustice și optice la 

trecerea de nivel cu calea 
ferată în zona localității 
Sîntuhalm, fiind surprins de 
trenul 2185. Deși impactul a 
fost frontal, în urma căruia 
mașina a fost distrusă în 
întregime, ocupanții auto
turismului au scăpat cu 
leziuni ușoare. Accidentul a 
avut implicații și în desfășu
rarea traficului feroviar, 
acesta desfășurarea câteva 
ore doar pe o linie.

Corne! POENAR

Ultima ședință, extra
ordinară, a Consiliului ju
dețean a început cu în
târziere față de ora la care a 
fost convocată pentru că 
prezența consilierilor nu 
asigura cvorumul de 2/3 din 
numărul total al celor aleși, 
necesar la adoptarea unora 
dintre hotărârile de pe 
ordinea de zi.

Președintele de ședință a 
decis ca aceasta să înceapă 
cu dezbaterea proiectelor de 
hotărâri care nu necesitau 

cvorum de 2/3. Până la urmă 
numărul prezenților a în
trecut cu doi acest cvorum.

Din ședințele de consiliu 
la care am participat, este 
singura dată când se 
întâmplă acest fenomen de 
absenteism. Se vor fi molip
sit consilierii hunedoreni de 
la parlamentarii români? 
Așa se pare, de vreme ce, pe 
la mijlocul ședinței, au 
început să sune celularele, 
posesorii lor bruind cu 

convorbirile proprii lu
crările ședinței. Parla
mentul, la ale cărui lucrări 
în camere și în plen pa- 
gerele și celularele deve
niseră o calamitate, a luat 
hotărârea de a amenda pe 
parlamentarii care ape
lează sau sunt apelați prin 
pagere sau celulare în 
timpul ședințelor. Să fie 
nevoie și în “parlament- 
guvernul” județului Hu
nedoara de o asemenea 
măsură? (I C.)

'„Diminețile' 
cetătii”■

Azi, 19 martie 1998, între 
orele 9-10, Radio Timișoara 
realizează o emisiune inter
activă “Diminețile Cetății" 
împreună cu președintele 
Consiliului Județean Hune
doara, dl Gheorghe Barbu, și 
colaboratorii săi. Toți cei 
interesați pot adresa întrebări în 
direct la telefonul 211624, între 
orele 9-10, pe durata emisiunii, 
pe domenii legate de Ad- 

^ministrația Publică Locală.
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*‘lrtr-uin fel, ei
sunnt ceipiiiiii inostirii*'*

Se pare că defini
tivarea bugetului pe 
1998 a intrat în linie dreaptă. 

Daniel Dăianu - specialist 
cu capul pe umeri și mi
nistru de finanțe al Gu
vernului - a spus că "de 
unde nu-i, nici Dumnezeu 
nu cere", deci încă un an de 
strâns cureaua.

Premierul a stat de vorbă 
cu partidele politice de la 
guvernare și din opoziție să le 
obțină acceptul de a susține 
în Parlament Legea bugetului 
așa cum va fi prezentată. N-a 
obținut mare lucru pentru că 
aliatul la guvernare, cu un 
cuvânt greu de spus, am 
numit PD, mai bine zis liderul 
său, vrea neapărat capul 
premierului. Care-i adevărul și 
care e fațada în această 
proțăpire pe poziții intran- 
singente - nu are rost să 
divagăm.

Președintele a stat de 
vorbă cu partidele politice din 
alianța la guvernare și cu cele 
din opoziție și nu a obținut 
nici domnia sa mare lucru.

k/

FLASH
^ĂCBOEXPO ‘98

Astăzi, la ora 11, are loc, în 
spațiul expozitional al societății 
“EUROVENUS” SRL de la 
Sîntuhalm, deschiderea oficială a 
târgului de mașini și utilaje 
agricole AGROEXPO ’98. în 
acest an se anunță o prezentare 
de utilaje pentru agricultură și 
industria alimentară, produse 
agricole și alimentare, produse 
destinate agriculturii și zootehniei 
și mijloace de transport.

Accentul va fi pus în acest an 
pe producătorii și comercianții 
autohtoni de repere agricole. 
Expoziția va fi deschisă în 
perioada 19-23 martie a.c.(A.S.)

%>De sezon
Societatea comercială 

“Sarmintex” Deva a început să 
facă aprovizionarea cu mărfuri de 
sezon a depozitelor și magazinelor 
proprii din Deva și Petroșani. 
Costume pentru femei, cămăși 

^bărbătești, încălțăminte și tricotaje.

Ghilotina - buget
Proiectul Legii bugetului 

va fi deci aruncat în 
Parlament ca în groapa cu lei. 
Posibilitatea respingerii lui de 
către Parlament pendulează 
deasupra capului premierului 
ca o spadă a lui Damocles, 
pândește ca o veritabilă 
ghilotină nu numai Guvernul 
ci și principala sa forță 
politică din alianța la 
guvernare, care îl susține - 
PNTCD.»

Căderea bugetului la 
examenul parlamentar ar 
însemna automat căderea 
Guvernului. în acest caz 
domnul Ciorbea s-ar retrage 
la Primăria Capitalei. Dar 
România unde se retrage? 
Mai plutește câteva luni în 
incertitudine, își diminuează 
sau anulează șansele de 
integrare europeană. Muni
cipiile, orașele, comunele vor 
folosi în continuare din 
încasările la buget pe care le 
fac, acel ipotetic 8,3 la sută 
din execuția bugetară de anul

Prin magazinul situat în incinta 
societății, din strada Apuseni, nr. 1, 
articolele vestimentare se vând 
fără adaos comercial, iar gama 
bogată de culori și modele oferă 
posibilitatea alegerii celor preferate. 
(E.S.)

^Evocare
La Biblioteca comunală Ilia, 

un grup de elevi ai claselor a V-a 
A și B, sub conducerea prof. 
Rodica Terek de la Liceul “Silviu 
Dragomir”, au evocat perso
nalitatea scriitorilor Ion Creangă 
și Elena Farago. Dintre 
manifestări nu au lipsit biografiile 
celor doi scriitori, dramatizările 
"Moș Ion Roată și Unirea” și 
“Soacra cu trei nurori" de Ion 
Creangă și un reușit recital de 
poezie de Elena Farago. Au 
participat elevii Luiza Maier, 
Adina Mureșan, Anca luga, 
Lavinia Bujoran, Luiza Colibaș, 
Camelia Dan, Maria Pădureanu, 
Paula Șerban, Marius Zbegan, 
Marcel Ivan, Dacian Hodor, lonuț 
Lung, Adi Popovici, Petrișor 
Tomuța. Sponsor: Asociația 
familia Raluca (Ilia) care a oferit 
dulciuri copiilor. Informația ne-a 

trecut pentru a-și duce zilele.
Trecerea bugetului prin 

Parlament după preliminariile 
pe care le-am enunțat 
înseamnă în aceste condiții 
trecerea prin Furcile Caudine 
și, mai mult, trecerea cămilei 
prin urechile acului. Partidul 
Democrat a afirmat clar că nu- 
I va susține dacă va fi 
prezentat de același premier 
și alte pretenții. Ei bine, 
PNȚCD nu renunță la 
premierul actual. Ar fi și 
imoral s-o facă după ce 
inițiativele parlamentarilor săi 
și chiar ale lui Victor Ciorbea 
inspirate de partid l-au 
compromis în fața celor mai 
largi categorii sociale. Prin 
urmare, din alianța la 
guvernare, vor vota sigur 
bugetul CDR și UDMR.

Din opoziție, principalul 
partid, PDSR, s-a pronunțat: 
Nu se regăsesc în buget 
punctele sale de vedere 
enunțate la întâlnirea cu 
premierul și cea cu

fost oferită de dna Anca^ 
Negrită, bibliotecar comunal la 
Ilia. (M.B.)

Porniți pe distrugere
Prin eforturile stăruitoare, 

bănești în principal, ale 
Consiliului municipal Orăștie, 
în parcul de la marginea 
orașului, tradițional loc de 
promenadă, a fost extins 
iluminatul public. Lampioane 
frumoase oferă o priveliște 
agreabilă. Din păcate, s-au 
găsit și aici câțiva porniți pe 
distrugere. Răutatea lor 
sufletească a dus la spargerea 
câtorva lampioane. Ei, pro
babil, nu bănuiau că instalația 
de iluminare a costat 
aproximativ 40 milioane de lei. 
Și că acești bani provin din 
contribuția publică. Refacerea 
globurilor de iluminat sparte s- 
a făcut apelând tot la banul 
public! (M.B.)

FLASH Acum este momentul să cumperi ieftin din magazinele QUASAR! Pag. 7

președintele, nu votează 
bugetul. Ce dorește PDSR- 
ul e mai greu de adus la 
același numitor. Dorește 
protecție și programe 
sociale mai pronunțate, dar 
n-ar fi de acord ca veniturile 
realizate din privatizare să 
fie orientate către aceste 
programe sociale ci către 
cele de dezvoltare eco
nomică. De unde atunci 
programe sociale și 
protecție socială, căci 
cureaua nu mai poate fi 
strânsă?

Dilema stăruie. Din 
respingerea Legii bugetului 
pe 1998 nu pot ieși șifonați 
doar premierul și Guvernul, 
ci și PNȚCD și Convenția 
Democrată în totalitatea ei, 
ba chiar și opoziția. Nici 
unul dintre aceștia nu au 
motive să doarmă liniștiți. 
Dar dilema se va lămuri 
după travaliul parlamentar 
asupra Legii bugetului.

Ion CIOCLEI

Centrul de Recuperare și
Integrare Socio-Profesională 

Simeria Veche este locul în care 
studiază copii și adolescenți cu 

probleme de sănătate.
Foto: Pave! LAZA Estera SÎNA

“La “Alter Ego", Deva, 
evenimentele se derulează 
într-un ritm alert - afirma dna 
președintă Daniela Miheț. 
Problemele devin tot mai 
complexe, organizarea presu
pune efort, răspunderea tot 
mai mare, datorită creșterii 
numărului membrilor aso

Alter Ego -
v asociație non-profit
ciației. în alegerea celor care 
s-au alăturat marii noastre 
familii, criteriul de bază al 
selecției l-a constituit 
caracterul fiecărui solicitant, 
precum și modul în care a 
înțeles idealurile noastre, 
pentru a se implica cu dăruire 
în realizarea lor”.

Mai buna organizare a 
însemnat structurarea acti
vității asociației în cluburi pe 
diferite domenii, fiecare 
membru făcând parte dintr-un 
club.

între cluburile active deja 
este cel ce poartă numele 
“Speranța". Este clubul 
cazurilor sociale deosebite pe 
care le are în obiectiv aso
ciația. în centrul atenției 
clubului intră cele două case 
de copii din Deva, unde sunt 
ocrotiți copii între 3 și 14 ani. 
Pentru acești copii năpăstuiți 
de soartă se organizează, cel 
puțin lunar, acțiuni educative 
și distractive. După câteva luni 
în care membrii clubului s-au 
deplasat la aceste unități, s-a 
reușit o apropiere de micuții 
fără familie, astfel încât să fie 
substituită familia care le 
lipsește. Fiecare membru al 

■clubului “Speranța" are în 
atenție unul sau doi copii 
pentru a le cunoaște exact 
viața, problemele, nevoile și 
pentru a organiza mai bine 
ajutorul lor. Lunar, este 
organizată ziua de naștere a 
celor născuți în luna 
respectivă. Cei cu familii 
deosebit de sărace - cu frați 
mulți și părinți șomeri - sunt 
ajutați material ori de câte ori 

Kse poate, fn atenție se află 

două cazuri de persoane 
grav bolnave: o fetiță orfană, 
în vârstă de 8 ani, bolnavă de 
inimă, care necesită operație 
pe cord și o tânără de 22 de 
ani, care suferă de o boală 
incurabilă care afectează 
definitiv mușchii corpului. 
Această tânără a fost 

angajată la asociație pentru 
a-și câștiga pâinea și a afla 
acel mediu de care are 
nevoie sufletul ei.

Am răținut și reflecția 
unuia dintre oamenii de 
suflet, care-și găsește timp 
pentru a se ocupa cu iubire 
de cei cărora tocmai aceasta 
le lipsește.

“Pe noi, cei câțiva uniți în 
clubul “Speranța" - afirma dl 
Dumitru Tâlvescu din Deva - ne 
animă dorința de a ne împlini 
misiunea asumată cât mai 
frumos. Și unde poate crește 
speranța spre împlinire decât, 
întâi, în inima copiilor. Și cât mai 
frumos, poate, atunci când 
împlinirea se produce în 
sufletele celor mai năpăstuiți 
dintre aceștia: cei orfani și 
abandonați. într-un fel, ei sunt 
copiii noștri și ne-am gândit să 
le oferim, cu ajutorul celor care 
ne-au înțeles, pe lângă 
prietenia noastră și organizarea 
unor excursii și week-end-uri în 
familii, câteva miniateliere în 
care să deprindă meseriile de 
tâmplar și croitor, ca și un ate
lier de arte plastice".

în orele lor libere, cei din 
clubul “Speranța"- Dumitru, 
Emilia, Florica, Puiu, Cătălin, 
Dorina, Amora, Simona, 
Mariana, Adriana, Doru, Gina, 
Gabriela, Carmen, Daniela, 
Daniel, Pompilia, Danusia, 
Mitică-pot fi găsiți printre micuții 
de la Casele de copii 1 și 2. 
Pentru a le aduce speranța în 
suflet, pentru a-i mângâia, a le 
fi deopotrivă părinți sau frați, 
educatori sau prieteni.
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Majorarea prețurilor ia di
verse produse a devenit 
familiară nouă, românilor. 
Operaț'nni de acest gen se 
efectuează frecvent, astfel că 
puțini sunt cei care nevoiți să 
fa<,ă unele cumpărături se 
întorc acasă cu plasa plină. 
Creșterile costurilor influen
țează deopotrivă producătorii și 
consumatorii. Implicațiile 
acestei probleme în viața 
socială s-au desprins din 
discuțiile purtate cu unii 
producători și câțiva dintre 
cumpărători aflați la data 
documentării noastre în hala 
pieței,,Obor" din Hunedoara.

Dna Viorica Vișoiu, din 
Valea Sângeorgiului, mărtu
risea că: „Este greu să-ți duci 
viața de pe o zi pe alta. Eu sunt 
casnică, mă ocup cu creșterea 
animalelor, oferind spre 
vânzare produse lactate. Este 
singura sursă de venit, căci 
pensie nu primesc. Lumea e 
săracă, nu are bani, iar când

Nici cu "Mol", nici 
cu "Schell"

în ședința din septembrie 
1996, consilierilor care alcătuiesc 
Consiliul local Deva li s-a supus 
spre dezbatere un proiect de 
hotărâre privind asocierea 
Consiliului local cu societatea 
comercială “Mol-Carier", la 
înființarea unei benzinării pe 
teritoriul Devei, la care 
municipalitatea să vină cu 
terenul.

Propunerea a căzut la votul 
consilierilor. “Mol” n-a stat cu 
mâinile în sân. A forțat toate ușile 
care s-au lăsat forțate și a 
construit benzinăria. Este o 
realitate pe care o vedem zilnic. 
Numai că profitul realizat este în 
întregime al lui “Mol”. Primăriei 
Deva i-au rămas cheltuielile prin 
procese pentru a readuce în 
domeniul public terenul afectat 
de benzinărie, intrat, pe căi sus
pect de rapide, în proprietate 
privată și apoi vândut SC Mol- 
Carier.

“Este stilul lui Mol ca atunci 
când n-a ajuns la o înțelegere cu 
oficialitățile care reprezintă statul, 
să caute proprietari particulari de 
terenuri, de la care să cumpere - 
avea să ne spună primarul Devei, 
Mircea Muntean. Acum noi ne 
punem speranța în justiție că va 
anula actul de trecere a terenului 
în proprietate privată și, pe cale 
de consecință, a actului de 
vânzare către Mol".

r JOI
19 MARTIE

TVR I
6.00 România: ora 6 fix! 8.30

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 13.00 Sensul 
tranziției (r) 14.10 Cristal (s/r) 
15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s, 102) 18.00 
Timpul Europei (mag. politic) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 175) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 17) 22.15 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.05 La 
volan 23.15 Jurnalul de noapte 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 120)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Degețica (d.a/r) 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina 
\ 

S' 
am marfă mai multă mai las din 
preț pentru a o putea vinde." 

Lunar, dna Maria Bâldea din 
Sibiu vine la Hunedoara pentru 
a desface pe piață brânză de 
oi. „Ne descurcăm destul de 

f în piața „Obor” din Hunedoara )

greu, deoarece distanța este 
mare. Cum noi nu dispunem de 
mașină, efectuăm transportul 
cu trenul. Brânza se păstrează 
în casete pătrate speciale, care 
sunt destul de incomode. Eu vin 
aici cu speranța de a vinde cât 
mai mult, însă n-am la cine, 
oamenii n-au bani."

Dl Florea Velea, pensionar, 
din Hunedoara, își amintea 
cum, de-a lungul anilor, poporul 
român a rezistat atâtor 
războaie. Nu cred că românii, 
oricât de răbdători ar fi, vor mai 
îndura mult timp sărăcia și traiul 
acesta mizer. Și mai cu seamă 
tineretul care deja a ajuns la

Ce verdict va da în această 
cauză justiția, vom vedea. “Mol" 
are bani să se ducă până-n 
“pânzele albe”. Primăria n-are.

Tot de la primarul Mircea 
Muntean am aflat că a venit o 
ofertă de asociere, tot pentru 
înființarea unei benzinării în 
Deva, și de la firma “Schell”.

“Asocierea asta n-o mai 
ratăm" - spune primarul. Să dea 
Dumnezeu, domnule primar 
dar nu o dată în ședința de 
consiliu la Deva intră una și iese 
altceva. Cu “Mol" nu s-a asociat 
municipalitatea deveană. Poate 
se găsește un proprietar și pe 
amplasamentul pe care 
intenționați să i-l concesionați 
lui “Schell”. Căci Dracu nu face 
biserici. Și atunci avem 
benzinărie “Mol", vom avea 
benzinărie “Schell”, dar 
municipalitatea nu va fi asociată 
nici cu “Mol", nici cu “Schell" la 
profit.

în legătură cu “Mol” vă mai 
spunem una, aflată recent de 
la liderul liberal Horia Rusu: în 
spatele firmei “Mol-Carier” se 
află de fapt firma “Lukoil”. Și 
asta nu este firmă maghiară ci 
a cunoștinței noastre foarte 
vechi, Rusia. Te cam pune pe 
gânduri asemenea mod de a 
intra pe piața românească a 
petrolului rusesc.

Ion CIOCLEI

pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11,30 Sporturi 
extreme (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 13.05 Castelul de filme (r) 
13.20 Doar o vorbă... (r) 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5... (div.) 19.10 
Față în față cu autorul 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 16) 21.00 
în fața dvs. 22.00 Regula 
jocului (co. Franța 1939) 23.55 
Fotbal. Rezumatele meciurilor 
din returul sferturilor de finală 
ale Ligii Campionilor

' ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Voi cuceri Manhattanul (s/r) 
11.00 întoarcerea acasă (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Vise și 
oglinzi (s) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/ 

limita răbdării. Nimeni nu se mai 
gândește la ei sau la noi. Este 
dificil să te descurci cu o pensie, 
prețurile sunt exagerate și toate 
se scumpesc de la o zi la alta. 
Străinii care s-au oferit să ne 

ajute ne-au transformat țara 
într-o piață de desfacere a 
produselor lor, afirma 
dumnealui.

Dl Ion Oprea din Hu
nedoara, pensionar, s-a dovedit 
a fi profund nemulțumit de 
implicarea guvernului în 
îmbunătățirea relațiilor sociale. 
„Practic Guvernul nu ne lasă să 
trăim. Suntem la vârsta la care 
apar tot felul de boli, devenind 
mai puternice decât noi. Din 
pensia pe care o am, nu 
puteam să-mi cumpăr și 
medicamente și mâncare. Am 
renunțat la medicamente, care 
doar îmi ameliorează suferința

Câteva noutăți în activitatea Băncii Agricole
- Așadar, ne spuneați, die 

director, că în activitatea Băncii 
Agricole au apărut câteva noutăți 
care merită să fie cunoscute de 
către cititorii ziarului nostru și de 
către clienții actuali și potențiali 
al băncii.

- într-adevăr, așa stau lu
crurile. De aceea pentru început 
aș dori să mă refer la precizările 
de ultimă oră în legătură cu 
noutățile privind folosirea și 
decontarea cupoanelor pentru 
agricultură, în conformitate cu 
convenția încheiată de către 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației și Banca Agricolă 
centrală. în acest context este de 
reținut că aceste cupoane se pot 
utiliza de către beneficiari pentru 
procurarea de semințe, material 
săditor pomicol, viticol și cartofi 
pentru plantat - toate certificate 
sub aspectul calității, procurarea 
de îngrășăminte chimice și 
pesticide, efectuarea de lucrări 
mecanizate la arat, grăpat, 
discuit, semănat, întreținere și 
recoltat, inclusiv pentru astfel de 
lucrări pe pășuni și fânețe. 
Decontarea cupoanelor cu banca 
se face până la 30 noiembrie 
a.c., cele pentru campania de 
toamnă folosindu-se începând cu 
data de 1 septembrie 1998. Cu 
acest prilej informăm pe furnizori 
să depună la bancă cupoanele 
însoțite de documente până cel

Din lumea afacerilor 19.45 
Vampirul (thriller SUA 1979)
21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s) „Eve of the Be
holder” 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
întoarcerea la Laguna Albastră 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra cu Octavian Paler 
(r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 67) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 65) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
59) 22.45 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 
0.00 Prima pagină 0.15 
Nemuritorul (s, ep. 102) 

pe o perioadă de timp 
oarecare. Am considerat că 
dacă nu mănânc nu-mi mai 
pot prelungi viața, în mod 
natural. Acum fie ce o fi. Cert 
este că nu-i bine deloc.”

Un alt pensionar, 
Gheorghe Ardelean, tot din 
Hunedoara, era de părere că 
„prețurile sunt incredibil de 
mari. Nu doar nouă, 
pensionarilor, ni se pare așa, 
ci întregii populații. Eu cred că 
guvernanții își bat joc de 
poporul român. Tocmai noi, 
care aveam o agricultură și o 
industrie bine dezvoltate, să 
ajungem acum să aducem 
alimente din Ungaria? Păcat 
că tineretul, în care noi avem 
atâtea speranțe, nu 
acționează în vreun mod."

Gânduri pesimiste, totul 
sub impresia sărăciei și a 
neputinței din această situație 
a perioadei de tranziție. Cât 
de lungă va fi, cine poate 
preciza?

Cristina CÎNDA

târziu în ziua de joi a fiecărei 
săptămâni. Comisionul bancar 
este de 0,5 la sută din valoarea 
facturilor. în scopul asigurării 
resurselor financiare pe perioada 
de la depunerea la bancă a 
cupoanelor spre decontare, până 
la încasarea acestora, la 
solicitarea furnizorilor banca le

Convorbire cu 
dl ec. Marinei 

Codoreanu, 
directorul 
Sucursalei 

Hunedoara-Deva a 
Băncii Agricole 

acordă credite până la nivelul 
sumelor de încasat pentru 
cupoanele depuse, în condițiile 
practicării unei dobânzi de 15 la 
sută pe an și a unui comision de 
gestionare a creditului de 2,5 la 
sută. Garanția acestor credite o 
constituie cesiunea în favoarea 
băncii a sumelor ce urmează a fi 
încasate pentru cupoanele 
depuse, întocmindu-se un singur 
contract de cesiune creanțe 
aduse în gaj.

- Au apărut și alte 
operațiuni noi?

- Da. Este vorba despre un 
program special de împrumut

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 
14.00 Xuxa (show pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(s, ep. 66) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 65) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 66) 20.00 911: Apel 
de urgență! (s) 21.00 When the 
Craddle Falls (dramă SUA 
1997) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: Pretty 
Poison (thriller SUA 1968)

COMISIE DE'
SPECIALITATE

Cu o oarecare în
târziere, pe lângă Consiliul 
local a! municipiului 
reședință de județ a fost 
înființată o comisie de 
urbanism și de amenajare 
a teritoriului. Comisia este 
necesară întrucât, în do
meniul ia care ne referim, 
s-au înregistrat și se înre
gistrează multe abateri de 
la programele adoptate. 
Comisia și-a asumat stu
dierea fiecărei construcții, 
încă în faza de proiect și 
înainte ca acesta să fie 
supus spre aprobarea 
consiliului local. Ea va 
acorda, de asemenea, 
consultanță cetățenilor ce 
vor să construiască, fiind 
formată din specialiști în 
ce privește urbanismul și 
organizarea teritoriului 

^municipiului.

denumit “Creditarea persoanelor 
fizice". Aceste credite sunt de 
consum și de investiții. Cele de 
consum se acordă pe 12 luni, 
valoarea maximă a creditului 
fiind de 21 de milioane lei, 
destinația acestora fiind 
procurarea de bunuri de folosință 
îndelungată - mobilă, covoare, 
obiecte electrocasnice, aparate 
audio-video. Creditele pe termen 
mediu - până la 3 ani, în sumă 
maximă de 80 milioane lei se 
dau pentru cumpărări de auto
turisme. Aceste credite se 
acordă de sucursală, filialele și 
agențiile Băncii Agricole, de aici 
putându-se obține orice alte 
relații. Dobânda percepută este 
mai mică cu 3 la sută față de 
dobânda practicată de bancă 
persoanelor juridice care se 
încadrează la categoria A 
standard de bonitate.

- Mai există și alte 
elemente de noutate?

- Ar fi vorba despre înlesnirea 
plății dividendelor pentru acționari 
ai societăților comerciale. Noi 
punem la dispoziția celor 
interesați lista cu rețeaua noastră 
de lucru din țară, iar solicitanții vor 
întocmi liste cu acționarii 
beneficiari de dividende grupați 
pe unități ale băncii, în funcție de 
domiciliul acestora.

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

17.00 Antonella (s, ep 41)^ 
18.00 Marielena (s, 2 ep.)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 35)
21.45 Nimic personal (s)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Hooper (co. SUA 1978)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 Oameni de milioane - 
realizator Cătălin Hosu 22.05- 
22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Interviul săptămânii (r)
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 16.30-17.45 Actualitatea 
(talk show) 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r)

Joi, 19 martie 1998

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Ideile vă sunt împrăștiate 
și ați putea avea neplăceri la 
slujbă. Șefului nu-i scapă 
nimic și vă mustră. încercați 
să vă concentrați asupra a 
ceea ce aveți de făcut.
□ TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Azi puteți rezolva o 
problemă spinoasă legată de 
străinătate. Ați putea primi 
vești de la cineva drag, aflat 
departe. Ambele posibilități 
vă fac ziua fericită.
3 GEMENI
(22.V ■ 22.VI)

Din nou sunteți obligat să 
cheltuiți bani, ceea ce vă 
îngrijorează. Un prieten are 
nevoie de ajutorul dv și nu 
aveți cum să-l refuzați. Din 
fericire totul se va rezolva. 
O RAC
(23.VI - 23.VII)

Dorința de a vă impune 
părerile în fața șefilor vă 
aduce discuții interminabile. 
Mai bine vă abțineți. O 
persoană mai tânără din 
familie are nevoie de sfatul dv. 
O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Este posibil să vă găsiți 
un asociat sau să cunoașteți 
o persoană care vă va 
deveni prieten bun. încercați 
să fiți mai atent la tot ce 
spuneți spre a evita o 
surpriză neplăcută. 
O FECIOARĂ
(24.VIII ■ 22.IX)

Aveți posibilitatea să 
finalizați o afacere începută 
mai demult, ceea ce v-ar 
deschide noi perspective de 
câștiguri. Așa puteți dovedi 
și faptul că sunteți capabil 
de fapte mari. 

Z> KKLMXTĂ.
(23.IX ■ 23.X)

Cineva încearcă să tragă 
niște sfori, ceea ce vă cam 
dezavantajează. Aflați în 
timp util și îi contracarați 
încercările. O persoană mai 
în vârstă vă oferă protecția 
de care aveți nevoie.
O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

O reuniune de familie ar fi 
o bună ocazie de a vă spune 
of-urile. Toată lumea este de 
acord că problemele trebuie 
rezolvate imediat. Mare 
atentie la tot ce spuneți. 

Z> SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Sunteți foarte eficient în 
tot ce faceți, căci capacitatea 
dv de concentrare este 
maximă. Ar fi cazul să fiți 
mai înțelegător față de cei 
din jur.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Pot apărea motive pentru 
deteriorarea relațiilor cu 
partenerul de viață sau acesta 
poate avea probleme de 
sănătate, eventual o pierdere. 
Oricum trebuie să fiți alături 
de el (ea).
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

în problemele financiare 
dezbătute la serviciu aveți 
un cuvânt greu de spus. 
Aveți de stabilit contacte cu 
partenerii de afaceri. 
Proiectele dv secrete devin 
prioritare.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Sunteți tentat de speculații 
și în ciuda opoziției celorlalți 
nu renunțați. Dacă vă 
încăpățânați să continuați 
veți pierde o sumă im
portantă și nu veți avea pe 
umărul cui plânge.
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Consiliul municipal a hotărât...
întruniți marți, 17 martie a.c., într-o ședință ordinară condusă 

de dl Gheorghe Nițescu, consilierii municipiului au adoptat două 
hotărâri foarte importante. Prin prima s-a aprobat Planul 
urbanistic al zonei gării și construirea unei unități de tip 
McDonald's. Inițial, s-a propus ca aici să se construiască și o 
unitate de desfacere a combustibililor de către firma Shell, dar 
consilierii au respins - mulți cu indignare - propunerea. Prin a 
doua hotărâre s-a decis desprinderea Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală și Locativă în trei societăți comercialei Și 
aici au avut loc discuții aprinse, dar până la urmă, s-a hotărât 
înființarea S.C. Apaterm SA, S.C. Salubritate SA și S.C. 
Urbanconstruct SA. în fruntea celor trei societăți, ca directori 
interimari, au fost aleși dnii Florin Ghergan, Gheorghe Bogdan și 
Dorin Pisoiu.

De veghe la sănătatea 
consumatorilor

Circumscripția sanitar-veterinară pentru controlul produselor 
de origine animală are ca principală atribuție grija să nu 
pătrundă în rețeaua de desfacere și în piață, în unitățile ce 
prepară produse pentru hrana oamenilor carne, lapte - și 
evident, derivate ale acestora, precum și ouă și miere de albine 
ce pot pune în pericol sau afecta într-un fel sănătatea oamenilor. 
Dr.Felicia Negrilă ce conduce activitatea la care ne referim ne 
spune că unitatea are în control permanent trei puncte de tăiere 
a animalelor și 100 de unități ce prelucrează și comercializează 
alimente din carne, lapte ș.a. Se urmărește ca produsele să fie 
mereu proaspete, să se depoziteze și să se vândă în condiții de 
igienă perfectă. Ceea ce se reușește, în perioada trecută din 
acest an fiind aplicate doar șase amenzi.

Inaugurare
Luni, la Atelierul de reparații auto aparținând SC 

CORATRANS SA Deva, situat în strada Ulpia, nr.15, a fost dată 
în folosință o vopsitorie auto modernă care întrunește toate 
elementele prevăzute de standardele europene. Valoarea 
investiției se cifrează la 300 milioane de lei, iar calitatea 
lucrărilor, spun specialiștii de aici, este foarte bună. Noua 
investiție asigură servicii prompte, la standardele europene, 
precum și o gamă completă de culori și nuanțe.

Deschiderea festivă a fost onorată de mai mulți invitați, 
reprezentanți ai mass-media, precum și de către alte persoane 
interesate de acest domeniu de activitate.

Cu această ocazie au mai fost prezentate celor de față mai 
multe modele de tomberoane de gunoi stradale, de mare 
utilitate, pe care firma Coratrans le aduce din afară.

n galantare, sărăcie-n buzunare
De nici un ban 

speranță
Pe tema de mai sus am 

discutat cu doi deveni. Dl. 
D.Pop ne-a spus:

- Adevărul este că prețurile 
la carne și preparate din carne 
sunt așa de sus că nu le poți 
atinge nici cu parul, dar cu 
mâna. Eu sunt șomer, soția 
casnică, am doi copii la școală. 
Ne permitem, deocamdată, să 
cumpărăm cel mult 1 kg de 
carne pe săptămână.

- Aveți speranță că vor scă
dea?

- După cum merg lucrurile 
în țară, nici una.

I Dl P.Toma, tot șomer, ne-a 
zis:

■ 

- Lumea nu numai că n-are 
nici o speranță, dar este pur și 
simplu înfricoșată de ce ne va 
aduce viitorul. Se anunță noi 
creșteri de prețuri la gaz, la 
curent.

Abundență 
inutilă

Cu prima parte a titlului 
acestui articol credem că fie
care cetățean al municipiului 
reședință de județ este de a- 
cord. Rafturile magazinelor 
alimentare gem - pur și simplu 
- de marfă. Găsești acolo, ca și 
în vitrine, un sortiment foarte 
bogat și divers de articole nece
sare omului în viața de fiecare 
zi.

- Primim marfă în fiecare zi

I
----------------------------------------------

Intoxicați cu 
monoxid

Acum câteva zile, într-un i- 
mobil situat pe strada Cetății, 
nr.8, din Deva, au fost găsiți de
cedați Micu Viorel de 73 de ani 
și Popa Elena de 71 de ani.

în urma cercetării cazului, s-a 
stabilit că cei doi pensionari au 
decedat în urma intoxicării cu mo
noxid de carbon. De asemenea,s- 
a mai stabilit că evenimentul trist 
s-a produs cu 4-5 zile anterior zilei 
de 9 martie a.c., zi când au fost 
descoperiți cei doi morți.

Unii se NASC, 
alții spun DA, iar 

alții... NU mai 
spun nimic!

> De la începutul anului 
până în prezent la Oficiul de 
specialitate din cadrul Primăriei 
Deva ș-au înregistrat 206 
nașteri, cu 18 mai puțin decât în 
perioada similară a anului trecut.

> Tot în aceeași perioadă 
de timp, 1 ianuarie - 16 martie, 
în fața Ofițerului Stării Civile au 
spus DA 84 de perechi față de 
numai 70 de căsătorii câte s-au 
înregistrat în 1997.

> Numărul deceselor a 
i cunoscut însă o scădere. Astfel 

în 1997 în perioada la care ne
am referit s-au înregistrat 206 

I cazuri, iar în 1998 doar 190.

Medalie de argint
Manifestările care au avut loc 

la Universitatea Politehnică Bucu
rești prilejuite de organizarea edi
ției a doua a Salonului Internațional 
de invenții, mărci, desene și mo
dele industriale - acțiuni organizate 
sub patronajul Academiei Române 

i și al Oficiului de Stat pentru Invenții 
și Mărci - OSIM București - au 
adus pentru tânărul Ârpăd 

| Miskolczi din Deva un rezultat de 
prestigiu - medalia de argint.

La a doua ediție a manifestării 
de la București, inginerul Ârpăd 
Miskolczi a prezentat lucrarea 

i Busola Decor - Foetus Magne- 
ticus, lucrare care s-a bucurat de 

I un real succes din partea organi- 
I zatorilor și a publicului vizitator.

Fundația Universitară pentru 
Promovarea Invențiilor și Crea
tivității - PROINVENT București, 
organizatorul principal al acțiunii 
de la București, se adresează 
tuturor tinerilor care au înclinații 
spre domeniul cercetării și ino- 

| vației.
Cine dorește să devină mem- 

i bru al Fundației Universitare 
pentru Promovarea Invențiilor și 
Creativității ''PROINVENT” poate 

[ să o facă - contactându-l pe 
I Arpăd Miskolczi la tel. 622310, 

interior 21 (Minexfor SA Deva) 
ț^sau la 227083.________ ______
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iofiătie

- ne spunea dna Cornelia Chi- 
țiba, adjuncta șefului unității 
Comtim. Marfă proaspătă în 
mare parte cântărită, ambalată

în comerțul 
alimentar

în pungi de plastic vidate.
- Vânzarea cum este?
- Mulțumitoare. Vindem într- 

o zi obișnuită de circa 20 mili
oane lei, iar vinerea și sîmbăta 
de 40 de milioane lei.

- l-am auzit pe foarte mulți 
deveni că la Comtim se prac
tică prețuri foarte mari.

- Suntem în strânsă con
curență cu Fresh Alimcarn. 
Este adevărat că la câteva pro

Uitat de vreme
Deși s-a scris de mai multe 

ori despre problemele pe care le 
au locuitorii străzii Matei Corvin 
din Deva, urmare a colmatării 
pârâului ce adună apele din Viile 
Noi cât și a podului aflat pe DN 7 
- pod în imagine - de ani de zile 
nimeni nu a mișcat un deget.

Locuitorii străzii devene s-au 
adresat de nenumărate ori auto
rităților locale pentru a se efectua 
lucrările de decolmatare necesare 
întrucât în fiecare an apele plu
viale au inundat 10-12 gospodării, 
precum și o parte din grădini.

între "Comtim" și "Fresh 
Alimcarn" - cele două mari uni
tăți comerciale ce desfac către 
populație carne și preparate din 
carne - are loc o puternică con
curență în ce priverște atra
gerea cumpărătorilor prin pre
țuri și servire, lată cu ce preț se 
vindeau cele mai scumpe sorti
mente de carne, luni, 16 martie

Lehamite?
La cea mai mare alimentară 

din cartierul Gojdu - nr. 36 - este 
marfă multă, cumpărători însă 
puțini, în afara zilelor ce urmează 
plății salariilor, pensiilor, aju
torului de șomaj ș.a. Poate acest 
fapt - lipsa de cumpărători în 
anumite perioade - le determină 
pe lucrătoarele de aici să mani
feste o oarecare lehamite față de 

i

Gardian fără 
Dortofoliu

Pentru a-și crea un mod a- 
parte de a opera în diferite unități 
economice, Sofragiu Alecu, de 25 
de ani, din Deva, muncitor la 
Trans Fulger SA Deva, a pătruns 
în dimineața zilei de 07.03.1998 
într-o cameră a unui cămin din 
localitate de unde a furat o cas-
-----------  ----------------- -----------

duse avem prețuri cu ceva mai 
mari decât la dânșii, dar noi 
oferim produse mult superioare 
calitativ, ambalate în vid ș.a.

- Ați mărit prețurile, după 
scumpirea benzinei și moto
rinei?

- Da. Cu 15-20 la sută. Am 
fost obligați să procedăm astfel.

Am întâlnit și 
oameni 

mulțumiți» >
Dl loan Rain zicea că are o 

pensie de 560.000 lei pe lună și 
se descurcă, căci este singur, 
copiii trăind la țară unde mai 
cresc un porc, păsări.

- Ca mine însă sunt tot mai 
puțini oameni în România. Cred

Facem un nou apel, pe a- 
ceastă cale, pentru a fi spri
jiniți locuitorii străzii devene în 
demersul lor de a se pune la 
adăpost de inundațiile ce pot 
apărea și în această primă
vară. Să mai notăm că efec
tuarea lucrărilor de decol- 
matare în zona podului cu pri
cina sunt atributul Primăriei 
locale, instituție a cărei con
ducere credem că nu va lăsa 
nesoluționată această dole
anță a locuitorilor zonei cu 
pricina.

Concurenta r
a.c.: la "Comtim" - carnea de 
porc fără os costa 50.200 lei, 
pulpa de porc - 50.200 lei. La 
"Fresh Alimcarn" - carnea de 
porc fără os - 49.400 lei, pulpa 
de porc - 45.140 lei. în ambele 
unități marfa este mereu foarte 
proaspătă, expusă în cel mai 
atrăgător mod, iar servirea ire
proșabilă.

atribuțiunile ce le revin. Am 
constatat personal că te poți 
plimba minute multe prin unitate 
fără ca nimeni să-ți adreseze 
acel firesc "Ce doriți?" Mențio
năm că unitatea respectivă este, 
încă, de stat. Are vreo semni
ficație acest fapt în ceea ce pri
vește servirea și amabilitatea? 
Credem că da.

chetă și o geacă aparținând unui 
gardian public. Hainele furate 
urma să le folosească pentru a 
controla sistemele de pază la mai 
multe unități economice. Până a- 
și vedea visul împlinit, gardianul 
fără portofoliu este "controlat" de 
organele de anchetă.

,z

că nu-s departe vremurile când 
se va ajunge la disperare.

La "Alimturn" puțini cumpă
rători - luni - la ora prânzului. Și 
aici marfă multă. Un om a cerut 
să i se cântărească o bucată 
de cașcaval.

- Zece mii de lei face - i-a
răspuns la întrebarea sa vân- 
zătoarea. |

- Nu-i mult, o iau - a zis
cumpărătorul. I

Dna Ana D. a fost de>pă
rere:

- Sigur, prețurile sunt mari, 
dar nu mai cumpărăm cu kilo
gramele, cu ruda de salam, ci 
cantități mai mici. Trăim vre
muri grele, dar sperăm să le 
depășim, căci poporul român a 
avut și are puterea să iasă din 
necazuri.
_ - ... — ■'

Curajul 
dea 

îndrăzni
Imediat după evenimentele 

din decembrie 1989, dna Dorina 
Achim s-a privatizat înființând 
SC "RADOCHIM" SRL. Mai în
tâi a vândut pâine în piața cen
trală a Devei, apoi a deschis o 
brutărie și un restaurant. La 
finele anului 1996 a câștigat o 
licitație și a concesionat un te
ren în cartierul Dacia unde, 
după ce a obținut toate apro
bările, a demarat o construcție 
foarte îndrăzneață și anume 
amenajarea unei hale acoperite 
pentru desfacerea legumelor, 
fructelor, lactatelor ș.a., care 
are, pe lângă rolul esențial, o 
sumedenie de alte amenajări. 
Am aflat că respectivul obiectiv 
se află în prag de finalizare, de 
aceea am căutat-o pe patroană 
și am avut cu dumneaei o dis
cuție pe care o redăm, succint, 
în continuare.

- întâi de toate - ne-a spus - 
vă rog să nu-mi ziceți patroană, 
că nu-mi place cuvântul, ci ad
ministrator.

- De acord. Deci, ce ați\ 
construit aici, unde era un i 
teren viran ?

- O hală pentru desfacere! 

de produse agroalimentare ce 
are apă, lumină și va fi încălzită 
în perspectivă. Hala este în
conjurată de chioșcuri pentru j 
cei ce vând dulciuri etc, de ase
menea dotate cu tot ce este 
necesar unui comerț civilizat. 
Deasupra halei vom amenaja 
dormitoare pentru vânzătorii ce 
vin la piață și birouri. Parterul 
clădirii îl vom inaugura duminică 
și-i invităm pe toți cei ce vor să 
participe la eveniment s-o facă. 
La etaj se mai lucrează încă.

- Ce v-a determinat să vă 
asumați un asemenea curaj?

- O treabă de suflet, mai 
ales. Când am venit în Deva, cu 
mulți ani în urmă, eram o fetiță 
sfioasă, îmbrăcată în rochiță de 
stambă și aveam 700 de lei în 
buzunar. Am locuit, la început, 
chiar în acest cartier. Drept 
mulțumire orașului că mi-a per
mis să mă formez ca om, am 
vrut să fac ceva frumos pentru 
el.

- Sentimental. Construcția 
a costat și va costa o grăma
dă de bani. De unde i-ați luat?

- Nici un leu de la bănci. 
Am avut eu ceva, am luat de la 
frați - am doi.

- Cine a realizat construc
ția?

- Eu, cu familia, cu cei doi 
frați. Am angajat oameni pentru 
lucrările de specialitate.

- Dna Dorina, în afară de 
sentimentalism, ce altceva v- 
a încurajat să îndrăzniți a face 
ceea ce ați realizat aici?

- Cartea sfântă zice că 
Dumnezeu - în care eu cred cu 
toată ființa - îi iubește pe cei ce i 
dăruiesc ceva celor din jurul lor. 
Ar fi bine ca toți oamenii să-și ■ 
însușească acest înălțător' 
gând. Dacă vom reuși așa 
ceva, în România lucrurile se 
vor îndrepta și țara își va reveni, 
în scurtă vreme, din necaz și va I 
păși spre o viață mai bună și
[luminoasă.

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Corne! POENAR
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- Știți că și eu am fost eleva 
dlui înv. Iosif Tomuș? M-am 
bucurat când l-am regăsit în 
coloanele ziarului “Cuvântul 
liber". Merita! A fost și a rămas 
OM. Un singur an l-am avut 
învățător la Școala generală 
nr.2 din Petroșani, în colonie, 
lângă gară. Deși au trecut șase 
decenii de atunci, nu-i pot uita 
metodele de lucru. Când am 
învățat alfabetul, pentru fiecare 
literă avea două axiome, două 
maxime sau proverbe. Litera A 
era însoțită de exemplu de 
maxima: “Adună bani albi 
pentru zile negre” sau...

Așadar, interlocutoarea 
mea își amintea, cu lux de 
amănunte, cugetări învățate în 
clasele primare, iar tâlcul lor i- 
a servit în viață. O viață 
parcursă cu demnitatea de
prinsă încă de copil în familia- 
i dragă, ce i-a fost icoană în 
conduită, în muncă, în cre
dință, în cinste, în iubirea de 
mai târziu față de copii și soț.

Când copiii îi erau elevi și 
liceeni, locuia într-un orășel 
hunedorean, acolo unde 
răspunderea de ceferist a 
soțului i-a impus domiciliul. 
Frumoasă, inteligentă, mo
destă, de-o hărnicie rară, își 
atrăsese respectul și apre
cierea tututor celor din 
preajmă. Grădina din jurul 
casei părea o permanentă 
primăvară, curtea - plină de 
păsări, iar casa - pahar! Când 
venea lăptăreasa, nu știa pe 
unde să pășească: “Aici, la

Noblețea modestiei

9 
dumneavoastră, e tot Paști!” - 
zicea, admirativ.

Acum, aici, la Deva, 
apartamentul e tot așa, ca 
paharul! Soțul e plecat, de 
câțiva ani, pe drumul fără 
întoarcere. Copiii - titrați 
amândoi - sunt la casele lor, cu 
familiile și profesiile lor.

- Dar nu mă simt deloc 
singură. Fiica mea și familia 
îmi sunt mereu alături. în 
această iarnă m-a încercat 
gripa, iar fiica mea m-a îngrijit 
ca pe un nou născut. Am o 
fiica minunată, o gospodină 
rară, e un om deosebit, cu 
suflet ales și foarte, foarte 
atentă cu mine. La fel e și fiul 
meu. Deși e plecat departe, 
mă cheamă mereu, telefonic. 
M-a sunt și acum, după Ziua 
femeii: “Te-am căutat, ieri, 
Mămița dragă, să te felicit, dar 
nu erai acasă!” Doamne, ce 
copii buni am!

De câte ori vorbește 
despre fiii dumneaei, despre 
nepoată, ochii-i frumoși - în 
care se scaldă, parcă, tot 
seninul verii - nu pot zăgăzui 
lacrimile. Ca și atunci când îmi 
vorbește despre frumoșii săi 
ani de elevă la Școala nr.2 și la 
Liceul de fete din Petroșani, pe 
care le-a absolvit tot pe locuri 
de onoare!„Am un singur și 
adânc regret: că nu mi s-a 
îngăduit să-mi continuu studiile 
într-o universitate. M-au 
răsplătit, însă, cu această 
bucurie, copiii mei. Băiatul, 
după ce a terminat politehnica,

a urmat cibernetica, do
meniu în care lucrează și 
care-i dă mari satisfacții. ”

- Iubiți teatrul, spec
tacolele. Vă văd mereu...

- încerc să nu le pierd. 
Tot copiii sunt cei care îmi 
procură biletele. Am fost, de 
curând, la spectacolele 
susținute de Stela Popescu 
și Al. Arșinel, la “Vârsta 
dragostei” a Teatrului din 
Arad, chiar și la “Sămânța de 
scandal" a lui Doru Octavian 
... Păcat că Opera din 
Timișoara nu mai vine la 
Deva.

- Și călătoriile vă sunt 
dragi.

- Da. Am văzut locuri, cu 
imagini de neuitat, în Rusia, 
Ucraina, Polonia, Ungaria, 
Cehia, Elveția, Franța, 
Germania. Am amintiri dragi, 
de peste tot, împreună cu fiii 
mei.

Doamna despre care vă 
vorbesc a dorit să rămână în 
anonimat. M-a rugat, chiar: 
“Sunt o femeie obișnuită, o 
mamă bună, așa cum sunt 
mamele adevărate. Doresc 
ca toate mamele din lume să 
aibă copii minunați cum sunt 
ai mei. Dar, vă rog, lăsați-mă 
în anonimat. Eu îmi știu 
locul. Nu pot să ridic capul 
mai sus decât trebuie!”

Vă mulțumesc, 
DOAMNĂ!

Luda LICIU

Astăzi am hotărât să pierd 
cât timp este necesar pentru a 
cumpăra Un obiect dorit și 
planificat spre cumpărare. Am 
căutat, deci, primul magazin de 
specialitate.

Vânzătoarea mi-a oferit trei 
sortimente din care să aleg și 
apoi și-a continuat mica bârfă ce 
o avea cu colega de muncă. 
Când dădeam semne de 
nerăbdare, a venit - într-un târziu 
- și mi-a spus că este cel mai 
potrivit ce ar putea să-mi dea. Cu 
toate că i-am sugerat că aș vrea 
să văd și altele mai ieftine și mai
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In condițiile în care mari 
spații comerciale ale societății 
“Cora” din Hunedoara s-au 
închis ori au fost comasate, 
pentru a fi rentabilizate, 
magazinul “Diana”, profilat 
îndeosebi pe articole cos
metice, continuă să se mențină 
între cele cu rezultate bune.

“Ne-am păstrat profilul - 
afirma dna Eugenia Mocuț, 
responsabilă, și, ceea ce este de 
reținut, suntem singura 
unitate din județ cu raion de 
artizanat, unde aducem spre 
vânzare obiecte artistice de 
decor foarte căutate de către 
hunedoreni ori de alte 
persoane în trecere prin 
municipiul nostru.” La același 
raion sunt aduse, în regim de 
consignație, minunate garni
turi de macrame și goblenuri, 
lucrate cu migală și măiestrie 
de femei din Hunedoara.

Cine zăbovește puțin prin 
magazin, poate remarca 
amabilitatea salariatelor ca și 
cunoașterea cu exactitate a 
proprietăților articolelor 
cosmetice și recomandarea lor

potențialelor cumpărătoare, 
dar și strădania pentru 
crearea ambianței în spațiul 
comercial - de jur-împrejurul 
acestuia plantele de ornament 
expuse completând armonios 
decorul și primenind 
atmosfera.

“Nu-i prea ușor ca, în 
condițiile concurenței, când 
multe alte firme vând aceleași 
produse pe care noi le vindem 
aici de zeci de ani să izbutești 
să supraviețuiești” - mai 
spunea dna Mocuț.

în pofida acestei realități, 
“Diana” și-a păstrat 
renumele. Experiența în acti
vitatea comercială, seriozi
tatea și profesionalismul 
micului colectiv de femei 
angajate și poate tocmai 
menținerea profilului și nu 
transformarea lui în bazar - 
au fost tot atâtea motive care 
au determinat loialitatea 
clientelei, aprecierile pozitive 
ale acesteia.

Estera SÎNA
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scumpe, mi-a replicat ca după 
părerea ei este ceea ce caut și 
dacă insist poate să-mi prezinte 
și altele dar... Dar, tonul glasului 
mi-a spus că, de fapt, bârfa era 
mai importantă decât ce aș fi vrut 
eu, clientul. Am mulțumit și am 
căutat un alt magazin. Aici 
vânzătoarea părea mai 
abordabilă, cu atât mai mult cu 
cât era singură în magazin. 
Gama prezentată era mult mai 
largă, însă aveam impresia că 
pentru ea este indiferent ce îmi 
aleg. Aș fi vrut să-mi dea câteva 
detalii care să mă convingă 
asupra calității și prețului. Replica 
a fost:."- Luați ce vă place!" Și nu 
mi-a plăcut nimic!

Cum pornisem cu un gând 
anume, am căutat încă un 
magazin.

Deși aflat pe o străduță 
lăturalnică, era un interior cochet. 
Doamna ce vindea mi-a zâmbit 
amabil chiar când am intrat pe 
ușă. Mi-a prezentat poate prea 
multe sortimente, față de cât 
așteptam eu, m-a ajutat, - fără 
să o rog - mi-a dat detalii, a 
comparat modele și prețuri, mi-a 
spus avantaje și dezavantaje, a 
ordonat calități, mereu cu 
zâmbetul pe buze și cu o răbdare 
de Sisif în fața nehotărâtului 
client ce eram.

într-un târziu m-am hotărât. 
Ceea ce mi-ar fi plăcut era cu 
mult peste posibilitățile mele de 
cumpărare și atunci am ales 
ceva deosebit la un preț 
convenabil, dar convinsă de 
calitatea produsului și de ce nu și 
a "prezentării"?!

La revedere doamnă!
ina DELEANU

SA NE PĂSTRĂM ROMANȚ'**""

< Apă tonică de 
panseiuțe. 100 g flori de 
panseluțe se opăresc cu un 
litru de apă clocotită. Se lasă 
o oră, se strecoară și se pune 
în flacoane de sticlă. Este 
bună pentru ochii iritați sau 
congestionați, aplicându-se 
pe pleoape mici tampoane de 
vată înmuiate în apă tonică 
de panseluțe. Efect tonic are

^E^e/tbec

LA
ÎMRCMÂHĂ
această apă și asupra 
obrazului. Dacă e aplicată 
după demachiere, ea întârzie 
apariția ridurilor.

> Sucul de morcovi și 
soarele de primăvară. Ca să 
nu aveți neplăceri din cauza 
soarelui de primăvară și să 
vă bronzați frumos faceți 
(înainte de a vă expune 
razelor lui) o cură de suc de 
morcovi. Timp de două 
săptămâni beți în fiecare 
dimineață câte un pahar de 
suc de morcov pe stomacul 
gol. Veți fi frumoase și pentru 
că acesta are un efect 

* benefic pentru sănătatea dv

Este în general scundă, 
subțire, dar viguroasă în 
același timp. Blândă și 
sensibilă, muncește toată 
viața din greu pentru a-și 
împlini visurile. Are o 
personalitate puternică și 
este plină de ambiții 
personale, ori în ceea ce-i 
privește familia. E un sprijin 
minunat pentru soțul ei, dacă 
acesta este un bărbat 
puternic și care știe ce vrea. 
Adesea, prin felul ei de a fi 
declanșează invidii și gelozii. 
Foarte mândră, elegantă, 
frumoasă, deschisă, mereu 
în alertă este conștientă de 
propria-i valoare și pentru că 
da mult celorlalți, pretinde 
mult de la aceștia. E de o 
generozitate deosebită față

de familie și prieteni și 
dorește să fie mereu în 
centrul atenției. Deschisă, 
fără multe complexe, 
bărbatul pe care-l iubește 
trebuie s-o domine și să fie 
viril. Atunci când se 
realizează acest tip de 
înțelegere, ea ajunge să-l 
controleze într-o oarecare 
măsură, dar asta nu 
stânjenește cu nimic 
admirația constantă pe care 
i-o poartă.

Romantică, fără prea 
mult simț gospodăresc, 
temperamentală, geloasă, 
bărbatul trebuie să aibă 
curaj și calități pe măsură 
pentru a face un cuplu bun 
cu această femeie energică.

I

Este știut că femeile tânjesc 
mai mult decât bărbații după 
latura sentimentală, chiar și 
cele așa-zis "dure”, care au 
munci grele, de conducere. Unii 
bărbați înțeleg acest lucru, sunt 
tandri și nu uită să le facă mici 
atenții. Mulți însă "obosesc" să 
mai fie atenți și tandri, mai ales 
după mulți ani de căsnicie. Și 
devin (sau sunt astfel) nu 
pentru că nu vor să fie romantici 
- spun unii'specialiști în relațiile 
de cuplu - ci pentru că nu-și dau 
seama de ce este atât de 
important acest lucru pentru 
femeie și de ce trebuie să 
continue să fie astfel toată 
viața.

Există și bărbați romantici,

pe care femeile trebuie să-i "ajute" 
să rămână mereu așa, arătându- 
și mulțumirea pentru că li se 
acordă atenție și sprijin. Chiar și 
atunci când ceea ce ei oferă nu se 
ridică la nivelul așteptărilor 
partenerelor, acestea trebuie să 
se oprească doar asupra părților 
bune, să fie sincere dar nu critice. 
Dimpotrivă, pentru gesturile lor 
tandre sau ajutorul practic acordat 
să nu pierdem nici un prilej de a-i 
lăuda pe bărbați, chiar în fața altor 
persoane.

Ar trebui să nu uităm că 
romantismul stă de fapt în grija 
pentru lucrurile mărunte, că atunci 
când bărbații și femeile consideră 
că li se cuvine ca celălalt să le 
aparțină, romantismul dispare. Și

ar trebui să știm că unele 
lucruri este mai bine să nu fie 
rostite, mai ales în momente 
delicate. Rostirea adevărului 
este esențială pentru supra
viețuirea romantismului, dar 
alegerea momentului este la 
fel de importantă ca și modul 
în care o facem (să nu 
ofensăm, să nu rănim și să 
nu-l irităm pe partener).

Pentru un cuplu este 
necesară comunicarea, lipsa 
acesteia creând nemul
țumire în special femeilor. Și 
au nevoie să vorbească mai 
mult despre sentimentele lor 
femeile suprasolicitate, spre 
a se elibera de stres.

Trandafirul chinezesc
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înflorește de la începutul primăverii până în 
iarnă. Este o plantă cu flori de culoare roșu- 
aprins, bătute sau simple, apropiindu-se într-o 
măsură oarecare, ca formă, de florile de trandafiri. 
Formează tufe mari, frumos așezate, mai ales 
datorită frunzelor sale alungit-cordiforme, de 
culoare verde-închis. Are nevoie de pământ 
nutritiv. Este mare iubitor de lumină. Vara necesită 
o udare abundentă și îngrășăminte bogate în 
potasiu, administrate în soluție o dată la două 
săptămâni.

Pământul în care se plantează va fi așezat pe 
un strat de pietriș și nisip umed. Trebuie ținut în 
camere luminoase, încălzite moderat. Primăvara 
se replantează în pământ bine îngrășat.
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"Reforma înseamnă în Primul Olimpicii noștri

Dacă înainte de 1989 li
ceele industriale au cunoscut 
o "înflorire" deosebită, în Cilti- 
mii ani au intrat într-un con de 
umbră explicabil prin declinul 
industriei, prin schimbarea 
mentalităților. L-am întrebat 
pe dl Dan Motântău, director 
adjunct al Grupului Școlar 
Industrial Energetic Deva, ce 
se mai întâmplă în acest li
ceu devean. Pentru că există 
aici "multe noutăți", le-am 
consemnat.

Fiind unul dintre cele 7 
licee energetice și singurul 
în această parte a țării, 
Grupul Școlar Industrial E- 
nergetic Deva are un statut 
aparte. Existența unui par- 
teneriat al Ministerului Edu
cației Naționale cu RENEL 
asigură acestor licee exclu
sivitatea pregătirii forței de 
muncă pentru energetica 
românească. Unitățile 
RENEL din județ angajează 
doar absolvenții liceului de
vean. Iar din acest an se in
tenționează, în urma proto
colului încheiat, să se acorde 
burse de studii în sistem ves
tic pentru 3-4-5 elevi. De ase
menea, se prevede ca șefii de 
promoție să fie angajați la 
filialele RENEL - F.e’. și 
F.T.D.E.E.

De 3 ani se încearcă rea
lizarea "unei schimbări în 
concepția de liceu vocațional, 
care pregătește tineri pentru 
piața forței de muncă." Do
vadă că aici s-a gândit bine 
este faptul că măsurile luate 
acum de Ministerul Educației 
Naționale se regăsesc deja 
în împlinirile liceului ener
getic.

- îr> primul rând am pornit
- subliniază dl Dan Motântău
- de la ideea că reforma în
seamnă resurse materiale și 
financiare, întrucât/esursele 
umane le aveam pregătite 
pentru schimbare. Și putem 
să punctăm: o activitate de 
autofinanțare, care permite 
lucrări de reparații auto, vop- 
sitorie în atelierul auto, rea
lizat cu resurse proprii; școa
la de șoferi amatori, care

n
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rând resurse materiale
funcționează atât pentru elevii 
noștri cât și pentru terți; am 
reușit să ne dotăm cu 4 auto
turisme Dacia, un tractor, re
morcă, plus remorcă auto. Mai 
avem ateliere de mașini-u- 
nelte, electrice, sudură, unde 
elevii învață meserie dar și 
produc bunuri materiale. De 
curând am realizat și un atelier 
complex de tâmplărie, în care 
vom produce mobilier școlar 
pentru noi și pentru terți. Veni
turile obținute ne permit să ne 
mai dezvoltăm, să mai inves
tim în această perioadă de 
austeritate în care bugetul nu 
ne poate asigura nici plata 
curentului electric, termoficării 
ș.a., pe care o școală trebuie 
să le plătească la aceleași 
tarife ca și societățile comer
ciale.

Grupul Școlar Industrial 
Energetic Deva este conectat 
la programe ale Comunității 
Europene. Am făcut o vizită 
la Colegiul Tehnic din 
Leuwarden (Olanda). S-a de
pus un program ce trebuie 
evaluat, urmând să se facă 
schimburi de elevi și profe
sori. Ceea ce s-a văzut la 

colegiul olandez s-a încercat 
să preia și să se aplice. S-au 
orientat prioritar spre lărgirea 
legăturilor și colaborării re
ciproc avantajoase cu parte
nerii economici. Și aceasta s- 
a materializat în faptul că 
cererea de forță de muncă a 
fost mai mare decât a putut 
asigura liceul; la această si
tuație s-a ajuns și pentru că 
peste 50 la sută dintre absol
venți au fost admiși în învăță
mântul superior sau 
postliceal.

Urmarea refundamentării 
planului de școlarizare s-a 
văzut în concurența deose
bită la examenul de admitere 
de la începutul acestui an 
școlar, "cea mai mare pe mu
nicipiu", cum spune cu mân
drie dl director adjunct. "Ast
fel - preciza dl Dan Motântău 
- calitatea elevilor începe să 
crească. Câștigul nostru a 
fost în primul rând clasa de 
informatică. Dar avem și cla
se de mecanici motoare cu 
ardere interna și cu permis 
de conducere; de electricieni 
centrale, stații și rețele elec
trice; de mecano-energeti- 

cieni. Intenționăm să lărgim 
gama de specializări, pre
gătind specialiști în exploa
tarea și întreținerea cen
tralelor termice individuale, 
asta și în colaborare cu co
legiul olandez.

în accepțiunea condu
cerii Ministerului Educației 
Naționale, o școală ar tre
bui să dispună de utilități 
moderne. Din acest punct 
de vedere liceul energetic 
este bine dotat având fax, 
xerox, secretariatul infor
matizat și mai ales un la
borator de informatică, rea
lizat cu forțe proprii și cu 
sprijinul Inspectoratului Șco
lar Județean după ultimul 
standard în domeniu, fiind 
conectat la Internet. Dar stă 
bine liceul și la capitolul re
surse umane, cele 68 de ca
dre având grade didactice 
(doi fiind doctoranzi). Atunci 
când se stabilește planul de 
școlarizare se are în vedere 
în primul rând cum va evolua 
societatea, care vor fi ce
rințele pieței muncii în mo
mentul când elevii vor absolvi 
liceul.

începutul apropiatei vacanțe 
de primăvară coincide, pentru o 
parte dintre elevi, cu etapa na
țională a olimpiadelor școlare. 
Numeroși reprezentanți ai șco
lilor și liceelor hunedorene se 
vor afla, timp de aproape o 
săptămână, în diverse orașe ale 
țării unde, după susținerea pro
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belor de concurs, se vor putea 
bucura și de câteva momente 
de vacanță.

Dorindu-le de pe acum mult 
succes, vă prezentăm în rân
durile de mai jos numele elevilor 
care vor reprezenta județul Hu
nedoara la etapa națională a 
olimpiadelor școlare.

f _------------  ■=
Dacă în cadrul învățămân

tului românesc, în ansamblu, 
efectele noilor orientări și prio
rități au pătruns destul de ane
voios, într-un anumit sector, în 
schimb, reforma a pornit ceva 
mai hotărât. S-ar putea spune 
chiar că ea este în plină desfă
șurare la nivelul Administrației

Permanente a Taberelor Școlare 
din județul nostru. Acesta ar 
constitui "firul roșu" după care

Condiții la standarde europene-------------- ,---------------------------- ------------------ ------------
ne-am călăuzit în discuția purtată 
cu dl Dorin Crișan, directorul 
instituției.

"în plan spiritual, să zicem, 
câștigul s-a făcut simțit încă din 
’90-'91, o dată cu deschiderea 
frontierelor, menționează inter
locutorul nostru; de atunci, în 
fiecare an copiii au avut posi
bilitatea să cunoască și să ia con
tact cu civilizațiile altor țări. Din 
punct de vedere material, lucrurile 
au început de asemenea să pro
greseze, mai ales în ultimii doi ani; 
de când, în comparație cu alte 
sectoare, am primit fonduri destul 
de importante. Așa încât, pe lângă

dotările realizate (centrale termice, acestea, pentru ca în vacanța de

Aspirații
calorifere, stații de amplificare 
ș.a.), la ora actuală nu mai puțin 
de șase dintre taberele noastre se 
află în reparații capitale. Este 
vorba despre cele de la Căprioara, 
Ohaba, Bulzești, Costești, Sîntă- 
mărie Orlea și Brădățel. Iar dacă 
de la bugetul statului ni se vor 
aloca cele 2-3 miliarde de lei, câte 
am cerut, sperăm să reușim finali
zarea măcar a unei părți dintre 

vară să putem onora cât mai multe 
solicitări din județ și din țară".

De altfel, scopul mărturisit 
spre care converg toate preocu
pările și eforturile Administrației 
Taberelor constă în "crearea unor 
condiții mai deosebite" pentru 
elevii care vin să-și petreacă o 
parte din timpul liber aici: "Dorim 
ca în final să atingem sau chiar să 
depășim standardele europene în 

ce privește cazarea tineretului", 
precizează dl Crișan.

Dincolo însă de confortul și de 
dotările corespunzătoare, o ta
bără trebuie să răspundă și unor 
cerințe instructive. Conducerea 
administrației pretinde să se lu
creze după un program foarte bine 
definit, astfel încât întregul timp al 
elevilor să fie bine organizat (de la 
excursii și drumeții, până la tot 
felul de concursuri și acțiuni dis
tractive). în aceeași idee se desfă
șoară periodic și cursurile de per
fecționare a directorilor de tabere 
și, respectiv, a personalului admi
nistrativ.

Deocamdată, în vacanța de 
primăvară va funcționa tabăra de 
la Lăpușnic, iar pentru solicitanții 
din țară s-au încheiat deja con
tracte, inclusiv pe perioada va
canței de vară. Cât privește tabe
rele externe, se fac de aseme
nea contractări pentru sejururi de 
câte o săptămână în Grecia și în

Italia, un circuit mai lung pe ruta 
Austria-ltalia-Franța-Spania, 
excursii în Ungaria, la Praga etc.

Lic.de
Lic.de


• Vând cuptor rotativ de 
pâine, cu 4 cărucioare, malaxor, 
aparat de produs aburi, re
zervor cu combustibil. Tel. 069/ 
431871 (2881)

• Vând pătuț cu plasă și saltea 
iarbă de mare. Tel. 216442.

• Angajăm agent comercial 
pentru distribuție de produse 
chimice, reactivi și aparatură de 
laborator. Se oferă salariu, plus 
comision. Se cer de preferință 
studii superioare de chimie sau 
specialități înrudite. Informații la 
tel. 218402 (2853)

CONVOCATOR

CUMPĂRĂRI
• Vând loc de casă 1500 mp 

în Simeria, str. Gh. Coșbuc, 
acces la gaz, apă curentă. 
Informații la tel. 054/215648, 
după ora 16 (2860)

• Vând casă cu grădină, 
Cristur, nr. 306. Tel. 229565 
(2884)

• Vând vilă nouă, Orăștie, 
zonă de vis, negociabil. Tel. 
241364 (2890)

• Schimb/vând apartament 
parter, cu etaj sau garsonieră. 
Tel. 623290 (2889)

• Vând casă. Bretea 
Mureșană, nr. 293. (2886)

• Vând apartament confort 1 
cu trei camere, preț negociabil, 
Deva, zona Astoria. Tel. 621768 
(2878)

• Vând sau schimb casă, 
grădină, Șoimuș, nr. 106, cu 
Sibiu. Tel. 421283 (2891)

• Vând garaj spațios, apă, 
încălzit, sub bloc,Liceul Ener
getic. 621609 (2821)

• Vând casă Deva, str. T. 
Vladimirescu, 16. Tel. 213348, 
215169 (2822)

• Vând casă, atelier, anexe, 
grădină, Șoimuș. Informații 
666531, orele 19-22. (3001) ’

• Vând apartament 2 camere, 
gresie, faianță, etaj 2,40.000.000. 
Tel. 092/734064 (3010)

(2877)
• Vând urgent Dacia, fa

bricație 1991, 16.500.000, 
negociabil. Tel. 247956, seara. 
(2709)

• Vând frigider Frigero-Su- 
per, amplificator audio Akai- 
AMU 41 și benzi pentru mag
netofon. Tel. 215437 (2692)

• Vând convenabil mașină 
cusut electrică, bicicletă copii, 
motocultor. Tel. 212463 (2882)

• Vând 1Q0 de oi cu miei. 
Rotea Petru, s'at Popești, corn. 
Cîrjiți, nr. 54 (2894)

• Vând piese motor Ford Si
erra 2,3 D. Ilia tel. 287 (2895)

• Cumpăr motor barcă. Tel. 
213961, orele 18-21 (2895)

• Vând calculator 386, cu 
imprimantă, talon Mercedes D 
306, dubă Ford Tranzit 3 T, 
cherestea stejar, semiuscată, 
ambalaj bere 1/20. Tel. 216357 
sau Boholt 119 (2892)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 8651675 de la SC Several 
Comstruct SRL Hunedoara. Se 
declară nul. (2892)

• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de I E Deva cu nr.4299 
pe numele Pavici Emil. Se 
declară nulă. (2825)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2 
camere, Orăștie, preț 50 DM. 
Tel. 625130 (2887)

• Caut pentru închiriere 
garsonieră sau apartament 2 
camere, mobilat, cu telefon. 
Efectuez transport intern cu auto 
1,3 tone (dubiță). Tel. 213110 
(2820)

• Asociația Familială Scrip- 
niciuc Orăștie funcționează în 
baza autorizației 14857/98 cu 
activitate de comerț produse 
alimentare, nealimentare. 
(2876)

• Asociația Familială lancu 
Silvia din Boiu anunță începerea 
activității de comerț, în baza

■ ’autorizației 15062/98. (2885)
• Școala Profesională Sibișel 

intenționează autorizare de 
protecția mediului. Sesizări și 
reclamații la APM Deva, în 
termen de o lună de la apariție. 
(1285)

• S.C. "Devasat" SRL anunță 
intenția de majorare a tarifelor.

f ' h,

Managerul Societății Comerciale REVA 
S.A. Simeria convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIO
NARILOR la sediul societății din str. 
Atelierelor, 32, la data de 2 aprilie 1998, 
ora 10, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul de gestiune al managerului 
pe bază de bilanț pe anul 1997.

2. Raportul comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 

1997 și al contului de profit și pierderi.
4. Aprobare B.V.C. pe anul 1998.

Aprobare program de investiții pe 
1998.
Diverse.
cazul în care Adunarea Generală nu 
statutară, se va desfășura o nouă

anul
6.
în

va li
Adunare Generală în ziua de 3 aprilie 
1998 în aceleași condiții.

• Vând ARO 10, Diesel, 
motor Renault, Valea Brad, 5, 
tei. 650491 (2756)

• Vând Dacia papuc 1988, 
preț 18.500.000 negociabil, 
acoperită. Tel. 731903 (2875)

• Vând ARO 244, motor Bra
șov, an fabricație 1990, înma
triculat, preț ferm 30 milioane 
lei. Tel. 231705, între orele 8- 
16 (2815)

• Vând camion Roman ca- 
rosat, 8 to, negociabil. Tel. 
242532 (2890)

• Vând ARO camionetă, mo
tor Brașov, înmatriculat. Băița.nr. 
203, Buchman (2881)

Distribuția Gazelor Naturale Tg. Mureș 
Regionala Gaz Metan Deva

str. E. Gojdu, nr. 85

• Cumpăr porci, bovine, 
pentru sacrificare. Tel. 211443, 
232214 (2897)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 092/342628, 092/ 
342629. (OP).

• Vând chioșc AP, cu sau fără 
societate, Orăștie, str. Gării, tel. 
242760 (2702)

• Vând SRL, preț avantajos, 
relații la tel. 094583142 (2564)

• Vând video player Goldstar, 
stare perfectă, tel. 247950, orele 
9-16. (2708)

• Vând dozator Siemens, trei 
capete, două tuburi de dioxid, 
tel. 649146, (2710)

• Vând fân de grădină și 
scândură de tei pentru rolete, 
Romoșel, 239 (2711)

• Vând 20 tone fân cu lucernă. 
Informații la tel. 234233, între 
orele 6-7,30 și 14,30-21. (3354)

• Vând serviciu de masă, 44 
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit, fumuriu, preț 
450.000 lei. Tel. 215729. (2602)

• Montez ieftin gresie, faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. Tel. 
624195 (2880)

• Paralescu loan - activitate 
independentă - prestez servicii 
în domeniul financiar contabil. 
Informații tel. 216279, 711451 
(2896)

• Firmă de distribuție caută 
agenți comerciali, posesori de 
carnet de conducere și auto. 
Tel. 092/734877 (2913)

• Doriți 2.000.000 lei în 
buzunar? Sunați azi, start 
mâine! D.S Max Canada des
chide în România 30 de noi 
divizii de marketing-manage
ment. Pregătire gratuită pentru 
formare. Experiența nu este 
necesară. Tel. 627527, d-ra 
Melissa. (2700)

• Angajez șofer categ. D. 
Deva, N. Grigorescu, nr. 21. 
211618 (3901)

• Colectivul Secției de Dru
muri Naționale Deva este 
alături de colega lor Rodica 
Szitar în aceste grele mo
mente.pricinuite de trecerea în 
neființă a mamei sale. Sincere 
condoleanțe. (2903)

• Cu adâncă durere în suflet 
familia Oprea Nicolae anunță 
dispariția fulgerătoare a celei 
care a fost soție, mamă și fiică

MAR1LENA OPREA 
înmormântarea vineri, 

20.03.1998, ora 13, la 
Bucureșci. (2766)
fr .. =

S.C. METALOTEX S.A. Deva
Cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul societății, 
în data de 03.04.1998, ora 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de gestiune pe anul 1997;
2. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 1997;
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi 

pe anul 1997;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1998;
5. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, data 

următoarei adunări va fi 10.04.1998, ora 12, cu aceeași ordine de zi.
—---------- - — -

. — — ~ ■

Cu sediul în str. G. Enescu, nr.39, organizează licitație publica 
deschisa, fără preselecție, cu respectarea Ordinului comun MF și 
MLPAT nr. 1743/69/N/1996, pentru lucrări de Rc - AMENAJARE 
SPATII CASIERIE ABONAȚI SI SALĂ DE AȘTEPTARE la SDFEE Petroșani.

I t t f •

Licitația va avea loc la sediul FTDEE Deva în ziua de 30.03.1998, 

ora 10.
Relații suplimentare se pot obține la Serv. Expl. Reparații telef. 

213685 sau 215750 - int. 100, 210.
■i)V z

Anunță licitație publică deschisă, fără preselecție, pentru servicii de 
topografie în vederea stabilirii și evaluării terenurilor deținute de DGN Tg. Mureș, 
conform HG 834/1991, pe teritoriul Regionalei Deva în județul Hunedoara.

Licitația se programează cu plic închis, pe baza caietului de sarcini care 
poate fi ridicat, contra sumei de 50.000 lei, de la sediul Regionalei Gaz Metan 
Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, Compartimentul Mecano-Energetic.

Ofertele, în dublu exemplar, se depun în plic sigilat, până la data de 
03.04.1998, ora 9, la sediul Regionalei Gaz Metan Deva. Deschiderea ofertelor 
va avea loc în data de 03.04.1998, ora 14, la sediul Regionalei Deva, în 
prezența reprezentanților ofertanților.

Informații suplimentare la telefon 054/227090, interior 115.

PHONO Concursul din 22 martie 1998

N.

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva

. SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 17.03.1998 „

| 1. Atalanta (16) - Empoli (13)1 x 
Credem că Atalanta va căș-I tiga această partidă.

I 2. Bari (14) - Sampdoria (9)x
* Având în vedere predilecțiile 
I celor două formații pentru re- 
Izultatele de egalitate...

3. Fiorentina (7) - Bologna (10)1 
| Mergem pe mâna gazdelor, 
. motivate pentru a mai urca în I clasament.
| 4. Lazio (2) - Piacenza (15)1 

Aflată pe locul doi, Lazio nu
| poate rata agonisirea a încă 
Itrei puncte.

5. Milan (8) - Inter (3)1x
| Este derby-ul etapei și e 
foarte greu să te decizi dacă 

nu ai posibilități să mergi cu o 
triplă, cum ar fi normal în acest 
meci al orgoliilor.
6. Napoli (18) - Lecce (17)1x

Gazdele vor insista să în
vingă. Oaspeții se pot mulțumi 
și cu un punct.
7. Parma (6) - Juventus (1 )1x

Acasă Parma are până acum 
8 victorii cu liderul clasamen
tului, nu-i de joacă.
8. Udinese (4) - Brescia (12)1

Nu ne vine să credem că 
Brescia poate să spere să ple
ce cu puncte de la Udinese.
9. Vicenza (11) - Roma (5) x2

înclinăm spre o comportare 
bună a oaspeților.

10. Fidelius Andria (13) -I 
Foggia (17)1x

Poate fi un meci de luptă I 
între cele două echipe ce vorl 
să "evolueze" din subsol. ‘
11. Genoa (7) - Reggiana (5) x |

O întâlnire între aceste for- ■ 
mâții aflate în prima parte a 1 
clasamentului se anunță a fi | 
foarte disputată, orice rezultat. 
fiind posibil.
12. Padova (19) - Perugia (6) x2 I

Șansa este de partea oas-1 
peților. 1
13. Pescara (10)-Salernitana (1 )x ■

Gazdele sunt greu de învins ■ 
acasă, dar un punct tot poate | 
lua Salernitana. ,

agent comercial 15
agent reclamă publicitară 33
arhitect 2
arhitect clădiri 4
asistent medical generalist 2
balerin 4
barman 11
brutar 3
bucătar 11
cofetar 3
confectioner tricotaje după 
comandă 5
confecționer - asamblor 
articole din textile 56
consilier juridic 1
contabil 2
croitor 10
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 4
cusător piese din piele și 
înlocuitori 2

cusător piese la încălțăminte 15
dulgher pentru construcții 1

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și' 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30

economist în industrie 2
electronist 1
frigotehnist 4
funcționar administrativ 1
gestionar depozit 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 2
inginer de cercetare în con
strucții civile, industriale și AG 1 
inginer mecanic 1
inginer topograf 1
instalator apă, canal 1
lăcătuș mecanic 24
lăcătuș mecanic de întreținere

și reparații universale 2
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru

terasamente (ifronist) 2
mecanic auto 6
mânuitor decor 2
muncitor necalificat 2
operator sunet 1
ospătar (chelner) 32

patiser 2
paznic 11
pictor scenograf 1
referent 1
regizor scenă 1
revizor contabil 1
secretar literar 1
secretară 1
strungar universal 4
sudor autogen 15
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și camionete 1 
taxator 20
tâmplar universal 24
tinichigiu carosier 3
turnător formator 1
țesător 1
vânzător 45
vânzător bilete 6
vopsitor auto 3
zidar rosar-tencuitor 7 

tot. locuri de muncă vacante 421
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Câl costă acum anvelopele de 11001
Jală răspunsul:_______

dimensiune: 11.00 - 20 
marca: DANUBIANA

dimensiune: 11.00 R 20 
textil - metal 
marca: VICTORIA

dimensiune: 11.00 R 20 
metal - metal 
marca: SILVANIA

dimensiune: 11.00 R 20 
metal-metal 
marca: VICTORIA

1.200.000*lei/buc 7
‘-forâTVA 7

—

1.300.000 *lei/buc
*■ fără TVA

f’ I
IS

l.495.000*lei/buc

ț, .si
/.495.000 *!ei/buc

*- lore TVA

2 ani garanție și service
în hale sucursalele

TOFAN GRUP
sucursala 'DS'V/l. jCt. sfytcza&tc. wt.î, tel. 054/23 î.563

' ~ ------------ ---------------- — - ■ ■ ■ - ■■ ■

Consiliul de Administrație al
S.C. CHIMICA S.A. Orâștie

iw OS’0?
•A'.lWh* VRfWMIWV* RRIW

■rmnumn. unw"
W W - ■ - " » ■ W «•

( Convoacă )
*-

QUASAR-Reduceri FORMIDABILE I Quasar îți oferă în perioada
L--------------------------- 76 - 37 martie '98

cea mai formidabilă reducere de prețuri!
etichetele de culoare galbenă 

Și cumpăra cu adaos 
comerr'ial zero! Stoc limitat!

Cautâ

galbene!galbene! 1
Regionala CF Timișoara

Cu sediul în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, scoate la licitație publică in vederea 
închirierii: spații comerciale, magazii, terenuri, spații publicitare în stații și poduri CF.

Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CF Timișoara, ora 9,00 la următoarele date: 10.04.1998, 30.04.1998, 
15.05.1998,28.05.1998,11.06.1998,26.06.1998 și sunt organizate pentru următoarele stații CF: Armeniș, Bănită, Glogovăț, 
Reșița Sud, Margina, Iscroni, Simeria, Geoagiu, Brad, Bătuta, Ilia, Hunedoara, Făget, Orăștie, Pui, Păuliș, Simeria Depou, 
Petroșani, Pădișa, Topleț, Păuliș Lunca, Lovrin, Peciu Nou, Lupeni, Livezeni, Vulcan, Dobra, Mintia, Băiești, Subcetate, Răchita, 
Simeria Triaj, Bouțari, Jebel, Timișoara Nord, Peștișul Mare, llteu, Mănăștur, Stamora Moravița, Lugoj, Timișoara Sud, Buziaș, 
Deta, Cărpiniș, Timișoara Est, Jimbolia, Topolovăț, Ciacova, Periam, Cenad, Gătaia, Sacoșu Mic, Sânnicolau Mare, Cenei, Uebling, 
Pișchia, Giarmata, Săcălaz, Oițișoora, Oțelu Roșu, Club CFR Caransebeș, Caransebeș, Bocșa Română, Berzovia, Oravița, Pâncota, 
Radna, Vinga, Voislova, Anina, Mehadia, Valea Timișului, Aradul Nou, Vasiova, Chișineu Criș, Răcăjdia, Domașnea Cornea, Zăvoi, 
Balta Sărată, Slatina Timiș, Zăgujeni, Orșova, Grădinari Caras, Reșița Nord, Marga, Cornutei Banat, Bîrzava, Băile Herculane, 
Conop, Călan, Vărădia, Nădlac, Pecica, Hălmagiu, la blanița, Teregova, Cicir, Gurahonț, Ghioroc, Bocsig, Sântana, Vata, Șofronea, 
Târnova Zarand, Zădăreni, Periam Port, Baia de Criș, Lunca Moților, Secusigiu, Găvojdia, Variaș, Felnac, Deva, Sebiș, Arad, 
Săvârșin, Arad Vest, Ineu, Călan Băi, Lupeni Bărbăteni, Crușovăț, Șarlota, Zăbrani, Centrul de calificare CFR, Clubul cultural 
CFR Timișoara, Zimandul Nou, Siria, podurile CF ce se intersectează cu șoseaua E 70 și podurile CF de pe raza Municipiului 
Timișoara, inclusiv parcări auto în piețele stațiilor CF Arad și Reșița Sud.

Informații la telefon PTÎ: 056/191700 sau 056/191696,191697,191698, interior 2446.
Locul de procurare a documentației de licitație este la sediul Regionalei CF Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 

2. camera 76.

Adunarea Generală a Acționarilor
Pentru data de 4 aprilie 1998, ora 10, la sediul 

societății din Orâștie, str. Codrului, nr. 24, cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor și ale cenzorilor;
2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997;
3. Aprobarea repartizării profitului realizat în 1997;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 1998;
5. Diverse.
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S.C. AP ROTE RIIA S.A.
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 

plata prin instrumentele de decontare cunoscute și 
prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 
lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și 
conținut de substanță activă.

De asemenea, livrează întreaga gamă de 
pesticide, fără adaos comercial, din producția 
OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia.

Livrarea se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

Informații la sediul S.C. APROTERRA 
S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, 
260966.
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Ofertă extraordinară!
O ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon, 

de calitate excepțională, garantată
-ambalată în saci de 25 kg, cu conținut 

mixt;
- prețuri de introducere pe piață: numai 

14.000 lei/kg
O ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din co

lectare originală la prețul extraordinar de 
10.500 lei/kg

în funcție de cantitatea cumpărată se 
acordă reduceri de până la 10%.

Informații: Cluj-Napoca, str. luliu Maniu, 
nr. 6, tel: 064/193493; 018/623482

Orar depozit: 
Zilnic: 8-18 
Sâmbătă: 8-14K.

Adunare
Generală

Ordinară la
SIF "Banat

Crișana"
Consiliul de Administrație al 

SIF "Banat Crișana" convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor, marți, 31 martie 
1998, ora 11, la sediul societății 
din Arad, Calea Victoriei, 33- 
35, pentru toți acționarii înregis
trați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 21 martie 1998.

în cazul în care Adunarea 
Generală Ordinară nu va fi legal 
constituită la această dată, se

fixează și se consideră convo
cată prin prezenta înștiințare o a 
doua Adunare Generală Ordi
nară pentru data de 1 aprilie 
1998, ora 11, la sediul societății 
din Arad, Calea Victoriei, 33-35, 
cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este urmă
toarea:

1. Discutarea și aprobarea 
Raportului de Gestiune al Con
siliului de Administrație, a Rapor
tului Comisiei de Cenzori și al 
Cenzorului Extern Independent.

2. Discutarea și aprobarea 
Bilanțului Contabil, a Contului de 
Profit și Pierdere și repartizarea 
profitului pe anul 1997.

3. Aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 1998.

4. Aprobarea programului de 
restructurare a portofoliului și a 
mandatarii Consiliului de Admi
nistrație al SIF "Banat Crișana"

----- .— . 
pentru revizuirea programului în 
raport cu contextul economico- 
legislativ.

5. Hotărâre privind modifi
carea structurii teritoriale a SIF 
"Banat Crișana".

6. Diverse.
Accesul în sală se face pe 

baza Buletinului de Identitate, a 
Certificatului de Acționar și a 
procurii speciale, după caz. 
Consultarea materialelor, ridi
carea formularelor de procură 
specială și depunerea procurii 
speciale completate și semnate 
se pot face în perioada 21-26 
martie, inclusiv, la sediul so
cietății din Arad, Calea Victoriei, 
33-35, tel: 057-250535 sau la se
diul reprezentanței din Deva, 
str. Libertății, nr. 1, tel: 215941.

Președinte, 
loan Cuzman

%

S.C. AVICOLA S.A. DEVA
Ca urinare a anunțului nostru clin ziarul "Adevărul" 

din data de 09.03.1998, Adunarea Generală a Acțio
narilor de la SC Avicola SA Deva, planificată pe 
11.03.1998, se amână pentru data de 2.5.03.1998, ora 
11, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea statutului societății.
2. Structura acționariatului.
3. Diverse.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 

0.54/62.5796. ’ 

£3 SC MACON SA

18 MARTIE
8091 lei
4447 lei
6206 lei 

13530 lei

1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire italiene

5461 lei

1327 lei

451 lei

e~> cacEExmuiL

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină

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

organizează licitație în data de:
A. 25.03.1998 având ca obiectiv: 

Izolație conductă abur, lungime L = 804 m 
și D = 275 mm.

Documentația se află la MECANICUL ȘEF 
al firmei.

Taxa de participare ce include și docu
mentația este 100.000 lei.

B. 26.03.1998 având ca obiectiv: 
Reparație linii CF.
Taxa de participare 100.000 lei.
Informații la telefoanele: 221120, 

213930 - int. 144

S.C "INFOMIN" S.A. Deva
str. 22 Decembrie, 37/A

Organizează în dala de 20.03.1998, ora 10, licitație publică pentru vânzarea de 

aparatură electronică și mobilier.
Licitația se reorganizează în fiecare vineri, ora 10, până la epuizarea stocului. 

Relații la telefoanele 213915, 214718 sau la sediul firmei.
K ■
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Prefecții aspiră la competente mai largi
y

în zilele de 13 și 14 martie, 
la Timișoara a avut loc o 
întâlnire a prefecților din zona 
de Vest a țării, pe tema 
"Prefectul și viața comunității”. 
Au participat prefecții din 
județele Alba, Arad, Bihor, 
Caraș-Severin, Cluj, Hune
doara, Satu Mare, Sălaj și 
Timiș.

Detaliată, tema a cuprins o 
gamă problematică largă: 
modificări aduse legii privind 
administrația locală, aplicarea 
unitară a programului de gu
vernare în teritoriu, modificările 
aduse Legii fondului funciar - 
rolul și atribuțiile primarului în 
aplicarea acesteia, statutul 
funcționarului public etc.

Contribuția prefectului de 
Hunedoara, domnul Pompiliu 
Budulan, a fost substanțială.

Despre aceasta ca și 
despre câteva din problemele 
dezbătute a ținut prefectul să-i 
informeze pe ziariști la 
conferința de presă organizată 
marți, 17 martie, la Prefectură.

Județul Hunedoara, spunea 
prefectul, a venit cu câteva 
propuneri de modificare a Legii 
69/1991 (se știe că Ordonanța 
de urgență nr. 22/1998 privind 
modificările la lege nu a trecut

de Parlament nn) în sensul ca 
prefectul să aibă abilitarea de 
suspendare a primarului și în 
cazul în care a emis dispoziții 
care au fost anulate repetat de 
justiție pentru faptul că ele au 
contravenit intereselor generale 
ale statului sau ale comunității.

O altă contribuție a județului 
nostru a constat în propunerea 
de modificare a Legii electorale,

»
din bugetele consiliilor locale, 
din programe de finanțare 
externe, de la bănci și de la 
agenți economici. Fiecăruia 
dintre cei patru participanti ar 
trebui să i se finanțeze din acest 
fond minimum 5 acțiuni.

întrebările adresate în 
numele ziarului “Cuvântul liber" 
au fost în legătură cu aceste 
amendamente propuse pentru

care acum interzice prefectului, 
subprefectului și altor demnitari 
guvernamentali să candideze în 
alegerile următoare, în sensul 
ca și aceștia să-și poată 
depune candidatura cu cel puțin 
o lună înainte de alegeri, nu cu 
șase luni cum prevede legea 
acum. Candidatura - se știe, 
presupune demisia din funcție.

în sfârșit, județul nostru a 
mai propus crearea la nivelul 
județelor Alba, Arad, Hune
doara și Timiș a unui fond 
comun de sprijinire a unor pro
grame locale și a între
prinderilor mici și mijlocii. 
Fondul ar urma să se creeze

MULȚUMIRI PENTRU 
SPONSORIZRRE

De la Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor Deva am fost informați 
că au inceput lucrările de construcție 
și amenajare a unor spații noi 
destinate deservirii pensionarilor.

O încăpere spațioasă, la care se 
execută acum fundațiile, va servi ca 
sală de așteptare aferentă casieriei 
unde se prezintă zilnic numeroși 
membri CAR pentru primirea de 
împrumuturi și achitarea ratelor și a 
cotizațiilor lunare.

în același timp se fac pregătiri 
pentru instalarea și punerea în 
funcțiune a aparaturii de aerosoli, 
care va mări numărul de proceduri și

tratamente de fizioterapie ce se 
efectuează în mod gratuit pentru 
pensionari în cadrul cabinetului 
medical al CAR Pensionari Deva.

Consiliul de Administrație al 
CARP Deva aduce cu acest prilej 
mulțumiri societăților comerciale 
,,CASIAL" Chișcădaga, „EURO- 
VENUS” Sîntuhalm, „FORESTA” 
și „DECEBAL” Deva, precum și 
altora, care sprijină lucrările ce se 
execută pentru pensionari prin 
sponsorizare cu însemnate 
cantități de materiale de construcții 
sau fonduri bănești. (A.Z.)

modificarea legilor în cauza
• Amendamentul privind 

suspendarea primarilor vi
zează, de fapt, competența 
lor. Cum vedeți posibila pre
venirea accesului incom
petenței la funcția de primar?

- Este greu de răspuns. 
Electoratul trebuie să fie cel 
care impune acest gir de 
competentă.

- Crearea acelui fond, să-l 
spunem de mutualitate, pe 
care l-ațl propus. Implică 
participarea la el a bugetului 
consiliilor județene și al celor 
locale, după caz. Crodeți că 
vor fi de acord consiliile

locale cu această con
tribuție din bugetele lor 
foarte sărace?

- Acest fond, pe care l-am 
numit regional, interesează 
foarte mult consiliile locale. în 
întâlnirea pe care am avut-o la 
Reșița, toate cele patru 
consilii județene au aderat la 
crearea lui.

- Die prefect, ne-âți 
vorbit despre obstrucția pe 
care o fac prin refuz de 
participare unii membri ai 
comisiilor locale la apli
carea Legii fondului funciar. 
Și-a pus Prefectura pro
blema că mulți dintre 
aceștia fac obstrucție după 
ce și-au rezolvat, nu o dată, 
în afara legii, problemele 
proprii de proprietate?

- Ne-am pus această 
problemă și cei care au 
încălcat legea vor suporta 
consecințele. De altfel, vom 
pune la dispoziția presei o 
situație cu titlurile de 
proprietate anulate în justiție, 
ca urmare a solicitărilor 
noastre. Comisiile locale au 
fost “curățate” de asemenea 
oameni.

In ziua de 22 martie 1998, ora li, la Casa de cultură din 
Deva va avea loc întâlnirea cu toți cetățenii din municipiu ce 
sunt interesați de construcția de locuințe de tip american. Sunt 
așteptați la această întâlnire toți cei ce au depus cereri la 
Primăria Deva dar și alte persoane care sunt interesate de 
cumpărarea unui apartament.

Cu acest prilej vor fi prezentate proiectele de realizare a 
apartamentelor, se vor discuta soluțiile arhitecturale și 
constructive propuse de către echipa de proiectare și se vor 
putea stabili și prețurile estimative în funcție de varianta 
acceptată de solicitanți.

Birou! Relații Externe Mass media

- *

Primăria Municipiului 
Petroșani

Organizează licitație publică în 
vederea concesionării de terenuri 

după cum urmează:
- 925 m2 - teren situat pe str. Livezeni, zona Pasaj CFR 

Petroșani în vederea construirii unui spațiu cu destinația 
Complex comercial și alimentație publică. Concesionarea 
terenului se face în baza HCL nr. 4/1998.

Taxa minimă de pornire Ia licitație este de 25.200 Iei/ 
m2/an.

Taxa de participare la licitație este de 100.000 Iei. 
Garanția de participare Ia licitație este de 5.000.000 lei.
- 48 m2 - teren situat pe str. Carpați în vederea 

construirii unor spații comerciale și prestări servicii.
Concesionarea terenului se face în baza HCL nr. 3/1995.
Taxa minimă de pornire la licitație este de 24.600 Iei/ 

m2/an.
Taxa de participare la licitație este de 100.000 lei. 
Garanția de participare la licitație este de 350.000 Iei.
- 114,75 in2 - teren situat pe str. Șt.O. Iosif pe care sunt 

executate 6 garaje (de la nr. 736 Ia nr. 741).
Concesionarea terenului se face în baza HCLnr. 20/1994. 
Taxa minimă de pornire Ia licitație este de 8000 lei/m2/an. 
Taxa de participare la licitație este de 50.000 lei. 
Garanția de participare la licitație este de 130.000 Iei. 
Ofertele se depun până la data de 8 aprilie 1998, ora 

15, la Secretariatul Primăriei.
Licitația va avea Ioc în data de 9 aprilie 1998, ora IO, la 

Primăria Municipiului Petroșani.
Documentațiile și informațiile se obțin la Serviciul Ur

banism și Amenajarea Teritoriului, zilnic, între orele 13- 
^ț5,3O, începând cu data de 25 martie 1998._____________ y

Ion CIOCLEI 
_____________y 

iZfxck»siv pentru vegetarieni i 
i--------------------------- :_______ 1

■ De curând, a apărut „Cartea de bucate vegetariene”, Editura ■ 
‘„DAN D", Timișoara, 1998. Autoarea, Corinne T. Netzer, propune* 
|cititorilor o serie de rețete culinare vegetariene: sosuri, supe, ciorbe, | 
.salate, deserturi ș.a. Un deosebit interes îl prezintă rețeta Ketchup-ului. 
lamerican, precum și micul dicționar român-englez de ingrediente. I

"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 APRILIE 
ESTE DE 8000 DE LEl/LUNĂ, PLUS TAXELE 
POȘTALE.
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, la factorii poștali, 
la firma RODIPET, în numerar și prin virament. 
RĂMÂNEȚI CU NOU
RĂMÂNEM A! DUMNEA VOASTRĂ.

-■

Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI 
EN DETAIL

Amatorii de CD-url, casete audio șl 
video pot achiziționa mal nou produse ale 
genului din magazinul AUDIO VIDEO FOTO, 
din str. Andrei Mureșan, nr 3

Foto: Eduard CHIROIU

L

• I /

BERE:$fe
SILVA 1/2 

BEGUN 1/2 
NEAGRĂ 1/2

ROM 30* Â

VODCĂ 30' LJM
RACHIU ALB 25* 

Lichior cireșe negre 20*

apă minerală BIBORȚENII 1,5 L

rV
■J

-t
,'rl

Pretur-le
9

pieței din
Simeria
în cursul acestei săptămâni 

prețurile unor produse aflate pe 
piața „Agroalimentară" din 
Simeria sunt următoarele (per 
kg): mere 2500 lei; usturoi 
15.000 lei; fasole 5000 lei; 
ceapa 6500 lei, cartofi 3000- 
3500 lei; arpagic 10-15.000 lei.

Dintre produsele lactate mai 
solicitat de către cumpărători 
este laptele, care se vinde aici 
cu 3000 lei/l.

Când aceste sortimente nu 
satisfac în totalitate cerințele 
cumpărătorilor, ei își pot achi
ziționa cele de trebuință apelând 
la serviciile aprozarelor din incinta 
pieței. De aici nu lipsesc fructele 
exotice, cum sunt portocalele și 
grapefruit, la prețul de 6500 lei/kg, 
și respectiv 9000 lei/kg. (C.C.)

5 }
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Hârtie igienică
• Zârnești
• Petrești
• Prundul BârgăululTg _______ __

Relații la dcpozitnl-inagazin din
Deva., str. 22 Decembrie, nr. 257 

(in incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14

Deva
SC "Ciavârtiul liber*

Angajează prin concurs

(/IP/U//V/5TR4T0R - /MEECEOtOC CEARB/ITJ )

Condiții:
- experiență în domeniu,
- vârstă până la 40 de ani,
- posesor al permisului de conducere auto categoriile B și C (deținerea 

unui autoturism ar constitui un avantaj).
înscrierea la concurs se va facețpo baza unei cereri șt a unui curriculum 

vitae, la sediul ziarului “Cuvântul liber" din Deva, str. 1 Decembrie, nr.35 
(clădirea Tribunalului județean), până în ziua do 25 martie a.c.

Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 1998, ora 10,00.

* Ziar editat de

. CUVÂNTUL CASA°™FAȘI '' T TWD EDITURA
LIIjSjJx cuvântul liber -
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