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Brad îi cercetează în stare 
de arest pe Nistor 
Constantin, de 53 de ani, 
din localitate, pensionar, 

tja domiciliul căruia s-au

găsit 1,800 kg de mercur și 
20 de grame de aur în 
amalgam, Lazăr Vasile de 
43 de ani din Vălișoara și 
Stănici Petru de 29 de ani 
din Luncoiu de Jos, ambii

mineri la Exploatarea 
Minieră Barza care au 
sustras minereu aurifer 
de la locul de muncă.

Corne! POENAR J

Datele puse cu amabilitate la 
dispoziție de dl col. Adrian Filer, șef 
Birou Circulație Rutieră din cadrul 
Poliției Municipiului Hunedoara, au 
scos în evidență o parte din activitatea 
acestui birou pentru combaterea 

^criminalității” rutiere. Astfel, în

perioada 10-16 martie a.c, au fost 
suspendate 15 permise de 
conducere. Cauzele sunt multiple, 
începând de la conducerea de 
automobile cu defecțiuni tehnice 
grave, neacordarea de prioritate sau 
nerespectarea culorilor semaforului,

până la consumul de alcool sau 
neoprireaja semnalul agentului de 
circulație. în aceeași perioadă, poliția 
a aplicat 127 de contravenții în 
valoare de 675 mii de lei, anchetând 
circumstanțele a trei accidente 
ușoare petrecute în acest interval. Jj

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

CUVÂNTUL 
LIBER

ANUL X ■ Nr. 2101« Sâmbătă, 21 - Duminică, 22 martie 8 pagini n 500 LEI
r 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

"APROVIZIONAM Șl CU 
MĂRFURI MAI PUȚIN 

RENTABILE, DAR CERUTE 
PE PIAȚĂ"

>

sezonul rețeaua comer
cială să aibă de unde să se 
aprovizioneze cu cele 
necesare, cu articolele 
căutate de populație în 
anotimpul respectiv în 
structura dorită.

Sistemul nostru co
mercial a fost bine 
organizat, mai afirma dl 
Burtea. Această verigă 
este necesară deoarece la 
nivel național aceste baze

Cu excepția celor care 
colaborează direct cu SC 
“Sarmintex” Deva, respectiv 
societăți comerciale care au 
ca obiect de activitate 
comerțul, puțini sunt cei care 
știu ceva despre această 
firmă, respectiv despre fosta

| ICRTI. Este motivul pentru 
I care am realizat recent o
■ documentare la societatea 
| “Sarmintex” și am discutat 
| cu dl ec. Cicerone Burtea, 

j| M XC "J4R/M/WTEX” PEIM 
j directorul general al so-
■ cietății. Dumnealui ne-a spus: 
| “în prezent, societatea 
| funcționează cu două 
. depozite mari în Deva și 
I Petroșani, precum și cu patru 
I magazine, două în incinta 
| fiecărui depozit cât și un 
. magazin propriu în Deva și 
1 unul în Hunedoara. Mai avem 
I în asociere două magazine 
| cu SC “Ulpia”, unul cu

societatea “Metalotex” și cu 
“Palia “ Orăștie.

“Sarmintex” este o 
verigă importantă în circuitul 
producător-consumator. 
Această verigă există și în 
vest; la noi însă s-a dărâmat 
după ’89 totul, nu s-a păstrat 
ceea ce a fost bun. înainte 
aprovizionarea cu articole se 
realiza în extrasezon, pentru 

| ca în momentul în care apare 
I____________________________

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

I

Sâmbătă șl duminică 
pe stadioane

Sâmbătă, de la ora 11,00, 
pe stadionul Cetate din Deva 
se desfășoară meciul de 
fotbal dintre Vega - FC Inter 
Sibiu din etapa a 21-a a 
Diviziei B, seria a ll-a. 
Duminică, de la ora 11,30, la 
Călan, Hunedoara, Crișcior 
și Ghelari, echipele din 
aceste localități, ce activează 
în Divizia D, joacă acasă 
partidele lor din etapa a 18- 
a. (S.C.)

Recital de chitară 
clasică

Casa de cultură din Deva 
găzduiește sâmbătă, înce-
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au constituit, pentru 
inspectoratele de protecție 
civilă, surse de apro
vizionare pentru toate 
articolele de îmbrăcăminte 
și încălțăminte în caz de 
calamități, catastrofe, 
neexistând în județ alte 
societăți care să apro
vizioneze aceste articole în 
asemenea cantități.”

Notăm că societatea 
face aprovizionare cu 
numeroase articole mai 
mult sau mai puțin 
rentabile, cum ar fi acce
soriile pentru croitoriile 
particulare, articolele de 
mercerie - galanterie, plus 
confecțiile pentru bărbați, 
femei și copii, articole

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 4)
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pând cu ora 18,00 (în sala 
mică), un recital de chitară 
clasică. Protagoniștii aces
tuia - Adrian Mardan și 
Gabriel Almași - vor in
terpreta piese de S.L.Weiss, 
J.S.Bach, Villa - Lobos, I. 
Abeniz, F. Carulli, F. Tărrega 
și E. Ratez. (G.B.)

“Talisman” in concert
Cunoscutul grup al 

muzicii pop românești 
TALISMAN va susține du
minică (22 martie) un con
cert, împreună cu invitații săi, 
la Sala sporturilor, cu 
începere de la ora 20,00. 
(G.B.)

AGROEXPO '93
După cum i-am mai 

informat pe cititorii ziarului nostru 
și pe cei interesați de producția 
și comercializarea tractoarelor, 
mașinilor agricole, instalațiilor 
pentru sectorul zootehnic, in
dustria alimentară și uneltelor 
gospodărești, în organizarea 
Camerei de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara, în 
perioada 19-23 martie a.c., la 
Complexul Eurovenus din 
Sîntuhalm se găsește deschisă 
expozițiâ-târg, aflată la cea de- 
a șaptea ediție, Agroexpo ’98. 
La deschiderea oficială am 
consemnat prezența primarului 
municipiului Deva, dl Mircea 
Muntean, a unor specialiști în 
domeniu, reprezentanți ai 
firmelor cu standuri în expoziție, 
cumpărători de utilaje, repre
zentanți ai mass-media.

în legătură cu această 
marcantă manifestare, care 
este nu numai în folosul 
agriculturii hunedorene, ci și, 
deopotrivă, al producătorilor de 
utilaje, având în vedere că 
testarea pieței poate orienta 
producția ținând seama și de 
raportul calitate-preț, am 
solicitat câteva opinii ale unor 
participanți la Agroexpo ’98.

Ing. Olteanu Florin Dan, di
rector al S.C. Agroservice SRL 
Deva: "Firma noastră a 
participat la toate edițiile 
organizate până acum, având 
de fiecare dată un stand

reprezentativ, deoarece noi 
suntem nu numai prestatori 
de servicii ci și distribuitori 
autorizați pentru o serie de 
uzine autohtone de tradiție și 
performante în domeniul 
construcției de tractoare și de 
mașini agricole. între acestea 
sunt de amintit: Tractorul 
Brașov, Semănătoarea 
București, Forma Botoșani, 
Mecanica Codlea, Azoma 
Arad, Ceahlăul Piatra Neamț, 
Mecanica Turnu Severin, 
Hiperion Ștei, Marius Cluj- 
Napoca și altele. Pe lângă 
tractoare, pluguri, grape cu 
discuri, cultivatoare, semă
nători, mașini de aplicat 
îngrășăminte și de erbicidat, 
de recoltat, remorci, combine 
autopropulsate (cui îi dă mâna 
să cumpere deoarece, cum 
spunea interlocutorul, acum 
prețul este de peste 400 
milioane lei, la care se mai 
adaugă și TVA), s-au adus 
pentru prima dată, în variante 
diferite, transconteinere de 1- 
2 tone și transportor box paleți, 
cu ridicare de la 30 cm la 1,6 
m, construite la S.C. 
Hiperion Ștei. De asemenea, 
ținând seama de buzunarul 
producătorului agricol, care 
acum nu permite investiții

^Farmacii de serviciu
în municipiul Deva, în 

intervalul 21-22 martie, este 
de serviciu farmacia 
“Medica", situată în strada 
Violetelor, nr.9. Hunedorenii 
se vor adresa farmaciei 
“Dianthus" din strada 
George Enescu. (E.S.)

dintre vis și realitate
După cum ne-a informat 

SC Leda SA Satu Mare, 
duminică, ora 11,00, la 
Casa de cultură din Deva 
are loc o prezentare a 
proiectului propus de 
această firmă pentru a 
transforma visul american 
în realitate, adică de a 
construi hoteluri, moteluri, 
case de vacanță și alte 
obiective după acest 
model. Rămâne să o 
vedem și pe asta. (N.T.)

din partea Sindicatului 
“Siderursistul" Hunedoara 
Consiliul de conducere ai Sindicatului '‘Siderurgistui’’ 

Hunedoara, preocupat de lipsa de receptivitate a actualei puteri, 
de perspectivele restructurării siderurgiei și metalurgiei, de situația 
economică, socială și politică gravă din această perioadă, de sărăcia, 
lipsa de perspectivă și speranță a majorității saiariațiior, de pericolul 
ca județul Hunedoara să devină calamitat social (rata șomajului 
este de cca. 20%), constată că până în prezent a epuizat formele 
de luptă sindicală bazate pe dialog și negocieri.

Considerăm că nu mai putem accepta orice și oricât în spatele 
cuvântului reformă și pentru a ne exprima dezacordul față de 
politica falimentară a actualului Guvern și proasta gestionare a 
economiei naționale, sindicatele afiliate FNS METAROM din județ 
organizează în prima etapă următoarele acțiuni sindicate:

Marți, 24.03.1998 - Miting în piața din fața Casei de cultură din 
Hunedoara ia ora 15,30.

Miercuri, 25.03.1998-pichetarea Prefecturiijudețului  Hunedoara 
și prezentarea listelor de revendicări, între orele 10-12 ia nivelul 
Consiliilor de conducere a Sindicatelor.

La aceste acțiuni sunt invitate sindicatele din municipiul 
Hunedoara preocupate de soarta agențiior economici, instituțiilor 
și a orașului, implicit.

Pentru a ne face auziți și înțeleși trebuie să iuăm exemplul 
marilor centrale sindicale din occident care luptă cu disperare 
pentru apărarea drepturilor saiariațiior.

Considerăm că nu putem fi acuzați de lipsă de înțelegere, 
lipsă de disponibilitate ia dialog și negocieri, dar până în prezent 
nici o promisiune făcută nu a fost respectată, iar răbdarea are și ea 
limitele ei.

Dorim să-i avertizăm pe cei care nu ne iubesc că suntem hotărăți 
să luptăm pentru drepturile noastre și ale copiilor noștri și, deși 
Hunedoara este o localitate prin care nu trece trenul, CETATEA 
HUNEDOAREI nu a fost îngenuncheată niciodată de-a lungul 
istoriei. ***

Contactat telefonic, dl Gheorghe Andrei, vicepreședintele 
Sindicatului "Siderurgistui" din cadrul combinatului hunedorean, 
a declarat că sunt luate în calcul toate formele de luptă sindicală, 
Inclusiv greva, dacă administrația continuă să respingă 
revendicările sindicaliștilor. Mitingul preconizat pentru data de 24 
martie a.c. este de natură să sensibilizeze executivul și să atragă 
atenția asupra consecințelor ce ar decurge din tratarea cu ușurință 
a revendicărilor siderurgiștiior hunedoreni. Amintim că S.C. 
"Siderurgica" S.A. Hunedoara are in prezent de plătit o datorie de 
32 de miliarde de iei către Romgaz, fapt ce a dus ia sistarea furnizării 
gazului metan către combinat până ia limita de avarie. Un motiv 
suficient de serios, să recunoaștem, pentru a dezgropa securea 
războiului sindicalist. (A.S.)

999

Un comunicat asemănător am primit șl din partea Consiliului 
de conducere ai Sindicatului Independent “Constructorul” ICSH, 
care cheamă toți membrii săi să se alăture marți, 24 martie 1998, 
ora 15,30, in Piața din fața Casei de cultură, colegilor din Municipiul 
Hunedoara, la mitingul organizat de FNS METAROM și Filiala 
Hunedoara a CNS Cartei Alfa.

' Industria răspunde cerințelor producătorilor 
agricoli, la Agroexpo 98.

Foto: Cornet POENAR

A consemnat
Nicolae TiRCOB

(Continuare în pag. 4)

,,Noi suntem un liceu în 
formare - consideră dl Robert 
Singer, directorul Liceului 
Teoretic „ Traian"Deva. An de an, 
a crescut numărul participanților 
la olimpiadele școlare, cât și cel 
al premiilor obținute. Interesul 
elevilor față de această 
competiție e ascendent. Scopul 
acestei emulații este pregătirea 
elevului pentru competițiile 
viitoare - științifice sau 
profesionale pentru a-l ajuta 
să fie competitiv și să poată 
răzbate într-o economie de piață. 
Ideea nu este de a câștiga 
diplome pentru liceu, ci de a-i 
impulsiona pe elevi. Cu acest 
prilej ei s-au văzut, s-au aplaudat 
reciproc, dascălii lor le-au urat 
performanțe și mai mari pe toate 
planurile. ’’

Iar prilejul de care vorbea dl 
Singer a fost premierea elevilor 
performanți ai liceului, adică cei 
88 de participanți la faza

Premierea 
elevilor 

performanți
județeană a olimpiadelor școlare, 
2 tineri - Sorin Pârvu și Florian 
Boancă - pentru rezultate 
deosebite la concursul național 
de informatică și cele 9 
componente ale echipei de volei, 
care a ocupat locul I pe județ.

Pentru acești elevi merituoși, 
în amfiteatrul liceului, s-a 
organizat o întâlnire în cadrul 
căreia li s-au înmânat diplome, 
bani, pixuri și stilouri, au fost

felicitați. Valoarea totală a 
premiilor a fost de 3 milioane 
de lei, sponsorul principal al 
acțiunii fiind dna Olga Pârvu, 
patroana S.C. Emma Impex 
SRL Deva (cu 2 milioane lei). 
Diferența, practic premiile în 
obiecte, a fost asigurată de 
comitetul cetățenesc de părinți, 
președinte dl Florin Șurtea, tot 
din sponsorizări.

,,ln spatele acestor 
rezultate se vede munca 
profesorilor care i-au pregătit" 
- a ținut să sublinieze dl 
Nicolae llișiu, director adjunct 
al Liceului Teoretic „ Traian" 
Deva. Dumnealui a mai precizat

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 4)
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SÂMBĂTĂ
21 MARTIE

TVR I
7 00 Bună dimineața de la... 

ieși! 9.05 Șapte note fermecate 
IU.05 Viata ca în viață (s, ep. 19)
10.55 Călătorind în străinătate 
(fiin. SUA) 12.30 Ecranul: 
°remiiie uniunii cineaștilor 13.00 
Mari '-onducători (do) 14.00 Info 
n -u''- n: Atlas; Scena politică 
15 00 Vldeo-magazin... de 
|:ri - avară 17.00 Justiție militară 
( I.A G. - SUA, 1995 ep. 3) 18.00 
I >. ’.Povestirile lui Donald Rățoiul 
18.25 Hollyoaks (s, ep. 62) 18.50 
leleenciclopedia 19.40 Săptă
mâna sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.35 Vizitatorul (s, ep. 3) 
’1.30 Cum vă place... 22.35 
Filmele secolului - Colecția 
Warner 0.30 Irlanda - Țara Galilor

tvr 2
8.00 D.a. Povești celebre 8.30 

Natură și civilizație 8.50 
Comorile lumii Galapagos, 
grădina raiului Kilimanjaro, 
tronul șarpelui alb 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 
Documente culturale 11.30 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Căderea 
vulturilor (s,ep. 10) 15.10 Tradiții 

^15.35 D.a Povești celebre 16.00

DUMINICĂ
22 MARTIE

TVR I
7.00 Bună dimineața de 

la...Cluj-Napoca! 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 Colț Alb (d.a. 
Franța, 1991) 9.30 Fetița cu 
pistrui (s, ep. 11) 10.00 Ala-Bala, 
Portocala! 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.00 Documentar Na
tional Geographic Luptătorii din 
lumea sălbatică 14.00 Fotbal:
C.S.M. Reșița - Oțelul Galați, în 
etapa a 25-a a Diviziei A. 15.50 
Turnul Babei 17.10 Star Trek - 
Deep Space 2 (s, ep. 49) 18.00 
Aladdin (d.a) 18.25 Hollyoaks (s, 
ep. 63) 19.40 Duminica sportivă
19.55 Doar o vorbă „săț-i” mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 7 zile 
în România 21.00 Trei fugari (f, 
SUA, 1989) 22.45 D-na King, 
agent secret (s, ep. 10) 23.30 
Repriza a treia

8.00 Povești celebre (d.a)
8.30 Natură și civilizație 8.55 
Comorile lumii: Roma, oraș 
vechi; Cairo, cartierul islamic 
9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 
Cinematograful vremii noastre: 
Jacques Rlvette (ARTE) 11.20 
TVR lași 13.30 O altă putere

LUNI
23 MARTIE

TVR I
12.05 Lumină din lumină (r) 

13.00 Avocatul poporului (r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00
Meridianele dansului (r) 15.30 O 
altă putere (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 104) 18.00 Arhive 
românești (do) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 177) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mal spunl 20.00 
Jurnal, meteo, sport 21.15 
Baywatch (s, ep. 140), 22.15 
Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Scena 0.00 Canary Wharf (s,ep. 
121) 0.30 întâlnirea de la miezul 
nopții 1.00 Femela cu noroc 
(f.SUA ’75) 3.00 Ceremonia 
decernării Premiilor Oscar, 
ediția a 70-a (d)

TVR 2
12.00 Sunset Beach 12.45 

Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă 
,,săț-i” mai spunl 13.30 Club 
2020 (r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleza 
15.35 Povești celebre (d.a) 16.00 

^Mlcaela (s, ep. 165) 16.50 Cristal 

Micaela (s, ep. 163) 16.50 Cristal 
(s, ep. 242) 18.00 Planeta Cine
ma Lumea e o scenă, oamenii 
actori... 19.00 Serata muzicală 
TV 21.30 Ateneu Selecțiuni din 
Festivalul Mozart 22.30 In plină 
acțiune (s, ep. 20) 23.20 Stop- 
cadru 23.30 Conviețuiri 24.00 
J.S. Bach - 313 ani de la naștere

ANTENA 1
7. 00 Știri 7.10 Puterea 

banilor (s, ep. 14/r) 8.00 O iubire 
de neuitat (s/r) 8.45 Dragoste cu 
năbădăi (d.a) 9.20 Ultimele 5 
minute (s, ep. 11) 10.50 
Cartonașul galben (r) 11.50 
Vedeta în papuci 13.00 Viață 
sălbatică (do, ep. 34) 13.30 
Model Academy (ep. 86) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de la 
zero (ep. 13) 14.50 Fir întins
16.30 între prleteni17.30 Club 
Hawaii (ep. 79) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (ep. 293 și 
294) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 De ce mi se întâmplă 
numai mie? 21.30 Știri 21.40 A 
treia planetă de la Soare (s, ep. 
27) 22.05 Arliss (s, ep. 20) 22.30 
Beavis & Butthead (ep. 58) 23.00 
Vânătorul de recompense 
(acțiune SUA 1992)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: D.a. 

Aventurile Iul Teddy Ruxpin (ep. 
11); D.a. Battletech (ep.1); 

14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 
11) 15.35 Povești celebre (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 164) 16.55 
Rugby: Scoția - Anglia, în 
Turneul celor 5 Națiuni 18.30 Alo, 
tu alegi! 19.00 în plină acțiune 
(s, ep. 21) 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 21.00 
Fotbalmania

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (s/r) 7.35 Viața de la zero 
(s/r) 8.10 Fir întins (r.) 8.35 Spirit 
și credință 9.10 Connan (d.a, ep. 
25) 9.40 O echipă fantastică: 
Kangoo (d.a, ep. 13) 10.05 Ani
mal show (s, ep. 43) 10.30 Mighty 
Max (d.a.ep. 4) 11.00 Contro
verse istorice (do) 11.20 Mileniul 
III: Spaime, iluzii, speranțe 11.40 
Spirit șl credință 12.10 
Descoperiri - Sari sarinama - 
coborârea în lumea subpă
mânteană (ep. 10) 13.00 Uragan 
în paradis (s, ep. 3) 14.00 
Duminica în familie 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s, ep. 294 
și 295) 19.00 Observator/Sinteză 
de știri 19.45 Surorile Lemon (f, 
SUA, 1989, comedie) 21.30 Spark 
(s, ep. 28) 22.00 Cape Canaveral 
- Eroii spațiului (s, ep. 21) 22.50 
întoarcerea sfântului (s, ep. 3)

PRO TV
7.00 D.a. 8.00 G.l. Joe (d.a, ep. 

20) 8.30 Connan, Aventurierul

(s, ep. 243) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 Hei- 
Rup! Hel-Rapl Emisiune cu 
liceeni 19.40 Sănătate, că-i mal 
bună decât toate! (mag. medical)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 16) 
21.00 Credo (mag.) 22.00 Șocul 
viitorului îndepărtat (f.SUA 1989)
23.30 Ecoturism (mag. turistic)

ANTENA! ?
7.00 Dimineața devreme 10.10 

Sirenele (s) 11.00 Surorile Lemon 
(f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 
O iubire de neuitat (s, ep. 96) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx-culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/DIn lumea 
afacerilor 19.45 Noi suntem 
îngeri: Aventuri în El Dorado (co. 
Italia/SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 
Omul cu o mie de fețe (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dlmineațal 9.15 

Am întâlnit și români fericiți (r) 9.35 
Urmărire generală (r) 10.00
Talkshow: Punctul pe I (r) 11.00 
Greu de ucis l(f/r) 13.10 Știrile PRO 
TV 13.15 Procesul etapei 

Povestea magică 9.00 Superboy 
(ep 32) 9.25 Film de desene ani
mate: Tărâmul dinozaurilor 
11.00 PRO Motor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Punctul pe I
12.55 Știrile PRO TV 13.00 News 
Radio (ep. 5) 14.00 Generația 
PRO (Baschet NBA Action) 15.40 
Gilletite - Cupa Mondială 16.10 
Hercule (s, ep. 55) 17.00 Xena, 
prințesa războinică (s, ep. 54)
17.50 PRO Fashion - magazin 
de modă, lifestyle și atitudine 
18.20 Fete de bani gata (ep. 21)
18.50 Te uiți și câștigi! 19.30
Știrile PRO TV 20.00 Duzina de 
ticăloși: Misiune 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Millennium (s, ep. 
27) 23.00 Știrile PRO TV 23.30 
N.Y.P.D. Blue - viață de polițist 
(ep. 26) 0.15 Dovezi
incontestabile (thriller, SUA, 
1994)

PRIMA TV
6.30 Videoclipuri muzicale 

7.00 Elefănțelul (ep. 53) 7.30 
Lumea lui Eric (ep. 35) 8.00 
Bailey Kipper 8.30 Justițiarii 
(d.a., ep. 14) 9.00 Apărătorii 
Galaxiei (d.a, ep. 8) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a.,ep. 12) 
10.00 Un cuplu irezistibil (d.a. 
ep. 20) 10.30 Daria (d.a) 11.00 
1999 (s, ep. 10) 12.00 în căutarea 
dreptății (ep. 2) 13.00 Eurofotbal 
- emisiune sportivă 14.00 
Fotbal: F.C. Național - Ceahlăul 
Piatra Neamț 16.00 Masada (s,

(d.a, ep. 21) 9.00 Lassie (s, ep. 
20) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Se întâmplă în Waikiki (s, 
ep. 10) 12.00 Profeții despre 
trecut (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 News Radio (s, 
ep. 6) 13.30 Să mori de râs (s, 
ep. 4) 14.00 Pouic-Pouic
(comedie Franța, 1962) 15.55 
Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 16.40 Lumea filmului
17.10 Al șaptelea cer(s, ep. 114) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 114) 
19.00 Prețul corect 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Greu de ucis (f, 
SUA, 1988) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Cybill (s, ep. 5) 22.50 Știrile 
PRO TV 23.05 Procesul etapei

PRIMA TV
7.00 Elefănțelul (ep. 54) 8.00 

A doua familie (do) 9.00 Echipa 
de fotbal (d.a, ep.13) 9.30 
Campionul (s, ep. 8) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a. ep. 15)
10.30 Lumea lui Dave (s, ep. 12/ 
r.) 11.30 Misterele din New Or
leans (ep. 13/r.) 12.25 Știri 13.30 
Divorțul ei (dramă, SUA) 15.25 
Știri 16.00 Față în față la Holly
wood (s, ep. 14) 16.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (s, ep. 8) 
17.00 Videofashion (ep. 14)
17.30 Exploratorii (do) 18.30 O 
lume nebună (do. art. ep. 14) 
19.00 Știri 19.30 Nimeni nu e 
perfect (ep. 14) 20.00 Călătorii 
în lumi paralele (ep. 14) 21.00 
Bye, Bye, Baby (comedie SUA) 

(talkshow/r) 14.45 Lumea filmului 
(r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 71) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs)19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Geanta cu bucluc 
(co. SUA 1988) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 60) 22.45 
Știrile PRO TV. Prima pagină 23.15 
Audiența națională (talkshow) 0.20 
Nemuritorul (s, ep. 103)

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) 13.25 Știri
13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa 
(emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 67) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
16.55 Știri 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 67) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
68) 20.00 Un alt început (s, ep. 14) 
21.00 Gideon Oliver (s, ep. 4) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ep. 4) 18.30 Lumea lui Dave\ 
(ep. 12) 19.00 Știri 20.00 
Misterele din New Orleans (s, 
ep. 13) 21.00 Păsările (f, SUA 
1996) 23.00 Știri 23.30
Vânătorul de recompense (f.a. 
SUA 1992)

ACASĂ
7.30 Nimic personal (ep. 

31, 32, 33, 34 și 35 r.) 11.15 
Antonella (r. 2 ep.) 12.45 
Marielena (r) 13.30 Faleze de 
nisip (s/r) 15.00 Omul mării (s, 
ep. 19 și 20) 16.30 Casa 
serialelor 17.00 Antonella (s, 
ep. 55) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
56) 18.45 Marielena (s, ep.67)
19.30 Casper (s, ep. 41) 20.00 
La nord, prin nord-vest 22.30 
Nisipuri mișcătoare (ep. 19 și 
20 r.)

PRO TV - DEVA
06.00-06.25 Desene ani

mate 06.25-06.45 Oameni de 
milioane (r) 06.45-07.00 Știri 
locale (r) 21.55-22.00 Retros
pectiva săptămânii

ANTENA VDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte

_____________________________/ 

23.00 Știri 23.30 Istoria mafie?'' 

americane (do, ep. 3)

ACASĂ
9.00 Sport la minut 9.30 

Oxigen 9.45 Sport extrem 
10.00 Motor Sport Magazin
10.30 Baschet NBA (r) 14.00 
Ghetele de aur - Poveștile lui 
Gary Lineker 14.30 FIFA 
Magazin 15.00 Italia în 7 zile
15.50 Fotbal: II Calcio - 
repriza I (live) 16.45 Sport la 
minut 16.55 Fotbal: II Calcio - 
repriza a ll-a 17.45 NBA Ac
tion 18.15 Golazo - Top Gol 
Europa 18.45 Retrospectiva 
sportivă a săptămânii 19.00 
Faza zilei 19.15 Sport la minut 
- Știri sportive 19.30 Casper 
d.a. 20.00 Arhiva neagră (s) 
20.45 Incoruptibilii (s) 21.30 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial 22.30 
Nisipuri mișcătoare (s, ep. 2)

PRO TV - DEVA
07.30-07.50 No comment 

(r); Vorbiți aici (r) 07.50-09.00 
„Ghici cine bate la ușă?” (r) 
21.55-22.00 Retrospectiva * 
Știri

ANTENA VDEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal j

ACASĂ
11.15 Antonella (s/r) 12.45 

Marielena (s/r) 13.30 Comedia 
unei nopți de vară (f/r) 15.00 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial (r) 16.00 
Fotbal Hatrick 17.00 Antonella 
(s, ep. 57) 17.45 Concursul de 
ACASĂ 18.00 Antonella (s, ep. 
58) 18.45 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Cinemateca de acasă: 
Ultimul tango la Paris (f.Franța/ 
Italia 1972)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Divertisment 

sportiv 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Retrospectivă știri (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Program comer
cial PRO TV Deva 22.05-22.15 
Știri locale

ANTENA VDEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r)

HCBCSCeP
Perioada - 23 martie

3 BERBEC 
(21.HI - 20.IV)

Sunteți iritat căci nu vă 
vedeți capul de treburi. De 
unde vă așteptați mai puțin 
vă vine un ajutor excelent. 
Duminică plecați la drum, 
dar mai întâi verificați 
mașina să nu vă facă 
probleme. Puterea dv de 
mobilizare vă ajută să 
depășiți piedicile ivite la 
începutul, deloc promițător, 
al unei noi săptămâni.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

O excursie măcar de-o 
zi ar fi tocmai ce v-ar 
trebui. Sănătatea vă poate 
face feste duminică, deci 
odihniți-vă! încrederea 
într-o persoană mai tânără 
de sex opus nu e pe deplin 
justificată. Relația cu ființa 
iubită capătă stabilitatea 
dorită. S-ar putea ca șeful 
să fie plăcut surprins de 
propunerile dv.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Activitățile domestice 
vă umplu tot timpul și 
ajutor nu aveți de unde să 
primiți. Duminică lucrurile 
se rezolvă singure, fără 
efort iar veștile primite vă 
avantajează. Drumurile la 
serviciu și acasă vă 
răpesc tot timpul. Amintiți- 
vă care sunt prioritățile, ca 
să nu rămâneți în urmă cu 
toate.

□ RAC
(23.VI - 23.VII)

Capacitatea mare de 
comunicare vă este de 
ajutor în ce aveți de făcut. O 
zi liniștită în sânul familiei se 
anunță duminică. Vă odihniți 
și scăpați de stresul 
acumulat. O activitate 
socială vă pune în evidență 
calitățile. La serviciu primiți 
o veste bună.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Dacă spuneți tuturor ce 
intenționați să faceți, 
cineva ar putea să vă fure 
ideile. Vă preocupă 
chestiunile oculte. O veste 
uimitoare vă dă planurile 
peste cap duminică. Nu vă 
enervați, căci veți des
coperi că situația vă 
avantajează. Doriți să vă 
pregătiți de un drum pe 
care nu se știe dacă-l mai 
faceți, dar asta nu vă 
deranjează.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Sunteți dispus să 
munciți mult pentru a vă 
extinde domeniul de 
acțiune dar încercările se 
dovedesc dificile. Nu sunt 
șanse de rezultate rapide. 
Duminică e posibilă o 
realizare mai deosebită, 
inspirația ajutându-vă în 
acest sens. Aveți idei 
strălucite, dar nu e cazul 
să le puneți în practică 
deocamdată.

K_________________________

O BALANȚĂ 
(23.IX- 23.X)

Vă concentrați foarte 
greu. Posibil să cheltuiți 
pentru sănătate. Aveți 
foarte multă treabă și n-ar 
strica să faceți un efort 
căci reușita vă aduce 
multă bucurie. Speculațiile 
vă avantajează. Doriți să 
inițiați o nouă activitate și 
veți fi ajutat de o persoană 
care nu vă este foarte 
apropiată, dar care are 
încredere în dv.

O SCORPION 
(24.X ■ 21.XI)

Sunteți “îngropat” în 
calcule. Dacă faceți 
bilanțul cheltuielilor din 
gospodărie veți avea o 
surpriză plăcută. O 
întâlnire amicală încheie 
duminică o săptămână 
plină de evenimente, 
încercați să vă destindeți. 
Evitați discuțiile cu 
autoritățile, căci sunteți 
nemulțumit și irascibil și 
ați putea avea necazuri.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Telefonul sună mereu 
iar veștile primite vă ridică 
moralul. Vi se deschid noi 
perspective, sărbătoriți cu 
familia un eveniment - 
duminică. Activitățile 
comerciale vă avantajează, 
ca și rezolvarea situației dv 
contabile. Primiți un obiect 
de uz casnic pe care doriți 
să vi-l cumpărați.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Familia vă sprijină în 
tot ce întreprindeți, dar 
trebuie să știți că rudelor 
le lipsește energia. Abil 
cum sunteți vă puteți 
descurca singur. Duminică 
dorința de a călători v-ar 
putea fi umbrită de 
neplăcerile făcute de 
mijlocul de transport. 
Reintrați cu greu în rutina 
slujbei. Aveți înclinații 
romantice.

□ VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Chiar dacă n-ați 
terminat curățenia între- 
rupeți lucrul pentru câteva 
ore. Nici de activități 
intelectuale nu e cazul să 
vă apucați. Capacitatea de 
adaptare rapidă vă ajută în 
relațiile cu o rudă. 
Duminică retrăiți amintiri, 
căci primiți o veste. La 
serviciu nu vă puteți 
concentra asupra lucrărilor 
după zilele libere.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Dacă sunteți chemat la 
slujbă e semn că șefii vă 
apreciază, deci nu vă 
iritați. N-ar strica să faceți 
plimbarea de care aveți 
chef, duminică. Cunoașteți 
o persoană de care vă veți 
lega afectiv. Veștile 
primite, chiar dacă sunt de 
încredere, nu le spuneți și 
altora.

_________________________ y
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ifângă Gura Humorului, 

l&într-un decor feeric, 
cu mii de nuanțe de verde 
sclipitor ce colorează pă
durile înconjurătoare, se află 
o mănăstire nu prea mare, 
dar de o frumusețe aparte, 
un adevărat monument de 
artă feudală: Humor.

în curtea mănăstirii am 
pătruns prin turnul-clopot- 
niță, o construcție înaltă din 
lemn. Ceea ce ni s-a arătat 
privirii consider că alcătu
iește o armonie de culori 
desăvârșită, pusă în evi
dență și de linia ierbii: bise
rica, cu pereții săi multi
colori.

Istoria schitului începe la 
1415 când se construiește 
ca urmare a daniei iui 
Alexandru cel Bun. Supuse 
intemperiilor, cu trecerea 
vremii, clădirile s-au dete
riorat grav. La 1530, însă, o 
nouă mănăstire ia locul celei 
vechi prin daniile logofătului 
Tăutu, iar ia 1641 VasileLupu 
întărește construcția cu zi
duri înconjurătoare și turn de 
apărare.
\___________________________

Biserica, aflată în centrul 
unei curți dreptunghiulare, 
pe marginea căreia se află 
chiliile, nu are dimensiuni 
mari. Ca știi seamănă cu 
Arbure, caracteristice amân
durora fiindu-le lipsa turlelor 
și pictura zidurilor exterioare.

Interiorul bisericii este 
constituit din pridvor, pro
naos, camera mormintelor, 
naos și altar, fiecare având 
un rol bine stabilit de ritul 
ortodox de la sfârșitul epocii 
iui Ștefan cel Mare. Pridvorul 
deschis înlocuiește aici obiș
nuitul pridvor închis. Pictura 
interioară prezintă scene ce 
transpun în imagini conți
nutul textelor biblice. Perso
najele au chipuri expresive, 
remarcându-se îndeosebi 
cele îmbrăcate în oșteni, unii 
pedeștri, alții călăreți, cu zale 
și coifuri. Tabloul votiv de la 
Humor îl constituie portretele 
lui Petru Rareș, al fiului său 
Ștefan și ai soției Elena, 
situat în naos, in dreapta ușii.

în camera mormintelor odih
nesc pe vecie loan, fiul dom
nitorului Rareș, fata și soția 
logofătului Toader și Daniil, 
pârcălab de Suceava.

Pictura exterioară con
stituie faima bisericii de la 
Humor prin punerea în apli
care a unei noi forme de 
exprimare artistică, dovadă a 
înaltului nivel de dezvoltare 
a artei din acea perioadă. 
Sub stratul de pictură exte
rioară există un alt strat ce 
reprezintă o imitație de zidă
rie de cărămidă aparentă, în 
culori alternante de roșu, 
verde și galben. Frescele s- 
au păstrat bine, cu excepția 
registrului inferior, parțial 
decolorat și alcătuiesc 4 
teme religioase: Imnul 
Acatist, Arborele lui leseu, 
Cinul și Judecata de Apoi și 
o temă istorică: Asediul 
Constantinopolului, ce re
actualizează acțiuni istorice 
petrecute cu multe veacuri in 
urmă.

Din mobilierul original s- 
au păstrat doar câte va piese: 
crucea catapeteasmei din 
1590, stranele din sec. a!

■ • -py » ■ *

XVIII-lea și un jilț domnesc 
din sec. ai XVI-lea.

Cu regretul pe care-l simți 
atunci când lași in urmă ceva

X 
care a fost aproape de 
suflet, am plecat spre Su
ceava, unde urma să ve
dem ultima dintre mănăs
tirile vizitate din Moldova: 
Slatina.

in a JURCONE
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Societatea comercială

"MfiRMOSIM"SA.
Simeria

Convoacă Adunarea Generală a Acțio
narilor la data de 7 aprilie 1998, ora 10,00, 
la sediul societății din Simeria, str. Cuza 
Vodă, nr.24,jud. Hunedoara, cu următoa
rea ordine de zi:

1. Bilanțul contabil pentru exercițiul 
financiar 1997.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 1998.

5. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 
1997.

4. Diverse.
în cazul neîndeplinirii condițiilor de 

validare. Adunarea Generală a Acționarilor 
se va desfășura în 8 aprilie 1998, la aceeași 
oră și în același loc.

Ab. lEaurcai ,b*Tiraiirsîllvanrîar*
S.A. « Suicuursaillai Devai 

Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 42, 
Jud. Hunedoara

Tel: 0040-54 232258,232280; Fax: 232280

ACTUAL SI IMPORTANT —»
/. Acordă credite în condiții avantajoase pe termen 

de 5 ani pentru:
> cumpărare de spații cu destinația :

- birou notarial:
- birou avocat;
- cabinet medical.

* construcții de imobile cu destinația birou notarial, 
birou avocat, cabinet medical.

Informații suplimentare la Departamentul Credite din 
cadrul Sucursalei.

2. în baza convenției semnate cu ministerul Agri
culturii, din data de 11 martie a.c.. Banca Transilvania 
este autorizată să deconteze cupoanele primite de către 
furnizorii de produse și servicii pentru agricultură în 
campania de primăvară-vară, respectiv toamna anului 
1998. Cupoanele se primesc spre decontare în perioada 
16.03.1998 ■ 30.11.1998, la toate sucursalele Băncii 
Transilvania din țară.

Informații suplimentare la Serviciul Contabilitate din 
cadrul Sucursalei.

S.C. ALBAPAM S.A. Alba
(Moara de grâu Alba lulia) 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 5, 
tel: 058/815525, 058/811646

Oferă spre vânzare celor interesați:
■7 Făină albă tip 650, 1770 lei/kg + TVA; 
'V Târâte de grâu, 525 lei/kg + TVA
Condiția de livrare este FRANCO-DEPOZIT- 

FURNIZOR.
Plata se face la livrarea mărfii.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
“METALUL” S A. PEȘTIS- 

HUNEDOARA - 
cu sediul In Peștișu Mare 

nr.363
CONVOACĂ

Adunarea Generată Ordinară o Acționarilor pentru data de 08.04. 1998, 

ora 9,00, ta sediul societății, cu următoarea

Ordine de zi:
1. Raportul de gestiune al administratorilor.

2. Raportul comisiei de cenzori.

3. Aprobarea bilanțului contabil 

și a contului de profit și 

pierdere pe anul 1997.

4. Aprobarea BVCpe anul 1998.

5. Aprobarea organigramei 

pe anul 1998.

6. Aprobarea programului de

investiții și a reparațiilor 

capitale pe anul 1998.

7. Alegerea reprezentantului FPS 

în Consiliul de Administrație.

8. Diverse.

In cazul neîntrunirii cvorumului, 

adunarea generată ordinară se 

va ține în data de 09.04.1998, 

în același loc și la aceeași oră.

Banca "Transilvania"
S.A. Sucursala Deva

Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 42, jud. Hunedoara
Organizează

Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic 
în cadru! Sucursalei.

Cerințe:
EJ Utilizarea calculatorului (Word, Excel);
H Capacitate de lucru în echipă;
U Experiența în domeniul bancar constituie un avantaj. 
Cei interesați sunt rugați să depună CV și o scrisoare de 

intenție la Biroul Personal al băncii până la 27 martie 1998.

Managerul S.C. CASIAL S.A. Deva, cu sediul în corn. 
Șoimuș, sat Chișcădaga, str. Principală, nr.l, jud. 
Hunedoara, convoacă în data de 9 aprilie 1998, ora 10, la 
Casa de cultură din municipiul Deva, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 1998, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul managerului asupra gestiunii societății.în 
1997.

2. Raportul cenzorilor asupra activității societății în
1997.

3. Aprobarea bilanțului contabil pentru 1997 și a 
contului de profit și pierderi.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a 
programului de activitate și a volumului investițiilor pe anul
1998.

..

Distribuția Gazelor Naturale Tg. Mureș 
Regionala Gaz Metan Deva 

str. E. Gojdu, nr. 85
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.
•f

începând cu data de 30 martie 1998, documentele 
referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot 
consulta la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 
9-14.

Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor 
legali sau prin reprezentanții mandatați cu procură 
specială. Formularele de procură se pot obține de la sediul 
societății. După completare și semnare, un exemplar din 
procura specială va fi depus la sediul societății până la data 
de 6 aprilie 1998.

în situația neîndeplinirii cvorumului necesar în ziua 
anunțată, se va convoca o a doua adunare pe data de 10 
aprilie 1998, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi.

■ -________________ _

■N
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mai consistente, la nivelul
dorințelor, prin intermediul 
firmei Tubal din București, al 
cărei reprezentant în județul 
Hunedoara este Agroservice 
Deva, putem vinde și tractoare 
de fabricație chinezească 
(realizate la o firmă din lași), 
care au și gama de utilaje 
adecvate pentru lucrarea 
solului și efectuarea altor 
lucrări agricole. Important de 
arătat este că tot noi asigurăm 
service-ul în garanție de 18 luni 
și postgaranție, aprovizionarea 
cu piese de schimb și montajul 
lor.

Ca o noutate aparte aș 
menționa că facem vânzarea 
utilajelor cu plata în rate. Clientul 
achită la cumpărare 50 la sută 
din cost, iar diferența o acoperă 
în patru rate trimestriale, cu o

I
I
I
I

RENTABILE, DAR CERUTE PE PIAȚA**
(Urmare din pag. 1)

X

pretențioase, cu un ciclu de 
rotație lung, până la 90 de 

| zile. Nu se prea investește în 
I acest domeniu, cu mare 
1 influență a modei și cu 
I mărfuri care se desfac pe 
| sezoane.
I în condițiile în care 
1 puterea de cumpărare a 
I populației a scăzut, în care 
| piața a fost invadată de 
i produse de o calitate 
! îndoielnică, acele mărfuri 
I “second hand” pe care le 
| cumpără din păcate și 
| persoane care au pretenția 
' că ocupă un loc aparte în 
I ierarhia societății, să faci 
I aprovizionare și comerț cu 
| articole vestimentare este
■ tot mai greu. De aceea,
* societatea și-a organizat 
I mai bine activitatea, și-a 
| restrâns spațiul, folosindu-
■ I mai eficient, iar în 
. magazinul din incintă 
I mărfurile se vând fără 
| adaos comercial, asigu- 
| rându-se transportul gratuit 
. din oră în oră pentru
• persoanele interesate să 

Răspuns prompt, măsuri 
în urma apariției articolului 

intitulat “ Cui aparține holul 
poștei centrale?” în “ Cuvântul 
liber” nr. 2094, din 12 martie 
1998, Direcția de Teleco
municații Hunedoara ne 
trimite un răspuns- cu promp
titudinea și corectitudinea 
specifice prestigioasei insti
tuții care este ROMTELECOM 
- sub semnătura dlui director 
coordonator loan Ovidiu 
Munteanu - în care apreciază 
că situația prezentată în 
cotidianul nostru este corectă, 
în răspuns se precizează că 
pentru acest an, în cadrul 
programului de modernizare 
a sistemului telefonic, sgnt 
prevăzute lucrări de ame
najare a holurilor pentru pu-

viziteze magazinul, situat în 
zona Apuseni.

Aprovizionarea mărfu
rilor de la producători ca și 
distribuirea în rețea se 
efectuează cu mașinile 
proprii, principalii furnizori 
fiind: la tricotaje, "Ema” 
Piatra Neamț și “Modex” 
Sibiu, la încălțăminte 
“Guban” Timișoara”, la 
confecții “Modatim” 
Timișoara și la țesături 
“Teba” și U.T.’ Arad. 
Aparatul comercial are în 
atenție calitatea produselor, 
participă la toate con
tractările organizate la nivel 
național unde se prezintă 
tendința modei și unde se 
pot selecta furnizorii în 
funcție de calitatea 
produselor și prețurile 
cerute. Merceologii se 
deplasează frecvent în rețea 
pentru a investiga cererile 
pieței și a aproviziona în 
consecință.

“în prezent - a continuat 
directorul societății - am 
început aprovizionarea 

blic de la oficiile comerciale 
Hunedoara, Hațeg, Călan, 
Simeria, Orâștie, Geoagiu-Băi, 
Ilia, Băița și Vața de Jos. 
Reamenajarea clădirii din 
strada luliu Maniu, nr. 2, 
proprietatea ROMTELECOM, 
constituie o investiție distinctă 
și trebuie parcurse toate 
etapele prevăzute de lege 
pentru a fi începute lucrările.

Pentru că situația prezen
tată în ziar nu mai putea fi 
prelungită, la începutul lunii 
martie au fost demarate 
lucrările de reparații și ele vor 
continua încă aproximativ două 
săptămâni, după care clienții 
vor fi primiți într-un hol 
ambientat corespunzător.
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pentru sezonul primăvară- 
vară. Am rămas fideli 
activității desfășurate de 
fosta ICRTI, aprovizionând 
și acele produse 
nerentabile pentru noi, 
dar necesare populației, 
pe care alții nu le 
aprovizionează. Marea 
noastră durere este că 
rentabilitatea firmei este 
condiționată de doi 
factori: plata mărfurilor 
livrate clienților și 
dobânda împovărătoare a 
liniei de credit, de un 
miliard de lei, pe care o 
avem la bancă. Dacă 
clienții nu ar fi și ei 
decapitalizați, ar putea să 
ne plătească datoriile, 
ceea ce ne-ar permite 
aprovizionarea cu mărfuri 
într-o structură și volum 
mult mai mare. Căci do
meniul textile - încălță
minte este un domeniu 
sensibil și dacă nu există 
structură de marfă 
clientul nu poate fi 
mulțumit.

concrete
Folosim acest prilej 

pentru a consemna că modul 
cum a procedat conducerea 
Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara este o ... floare 
rară în zilele pe care le 
parcurgem. Spunem aceasta 
întrucât unele instituții sau 
societăți pe care le criticăm 
în ziarul nostru - și presa are 
rolul de a scoate în evidență 
aspectele negative - se 
dovedesc sau se fac a fi 
surde. Sau în cel mai bun caz 
- sau rău?, sar în sus de doi 
metri și se aruncă pe telefon 
să reclame, să protesteze, ba 
chiar să înjure și să blesteme.

în această perioadă 
(16-20 martie), în țări 
francofone din întreaga 
lume a fost sărbătorită 
Săptămâna Internațio
nală a Francofoniei, 
culminând cu Ziua Inter
națională a Francofoniei 
(20 martie).

Pe plan local eveni
mentul a fost marcat de 
o serie de acțiuni orga
nizate de Secția de artă 
a Bibliotecii fudețene 
,,Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva, în 
colaborare cu Asociația

♦ 

de schimburi culturale 
^Franța-Deva (FRADEV).

(Urmare din pag. 1) AGROEXPO '93

Imagine care vorbește despre un sat uitat de timp și de vremuri!
Foto: Anton SOCACI

nMCoronia
în fiecare zi a săp
tămânii au luat parte la 
aceste acțiuni elevi ai 
liceelor de Artă, “Traian ”, 
“Decebal”, ai Șc. Gen. Nr. 
5 și studenți de la Uni
versitatea Ecologică 
deveană. Cu acest prilej 
ei au prezentat diverse 
lucrări în limba franceză 
(fiind premiați apoi cu 
cărți), iar pe de altă 
parte au participat la 
dezbateri pe teme de 
francofonie, au vizionat 
casete cuprinzând câ
teva repere ale spațiului 
francofon și, respectiv, 

dobândă minimă”.
Vasile Pescaru, director al 

S.C. Agri Sigeva SRL Brașov: 
“Eu vin pentru prima oară la 
această expoziție-târg, unde 
prezint în două variante mașina 
agricolă combinată, având 
elemente elastice pentru 
scarificarea solului, discuri 
independente pe lagăre de 
rostogolire, ce poate fi adaptată 
și la efectuarea rigolelor pentru 
plantarea cartofilor. Elementele 
elastice și secțiile cu discuri sunt 
detașabile și reglabile la 
distanțe corespunzătoare 
diverselor lucrări agricole. De 
asemenea mașina are în 
componență un tăvălug 
elicoidal articulat elastic și un 
câmp de grape oscilante în plan 
transversal și longitudinal, care 
sunt și rabatabile. Folosirea 
acestei mașini permite ca după 
recoltarea cartofilor sau sfeclei, 
chiar și după miriște să se facă ale pieței agricole românești”.

înregistrări de 
canalul TV 5 
principalul mijloc 
răspândire 
foniei.

Tot 
secția 
donată 
Marcu)

pe

de 
a franco-

acest prilej, 
artă (coor- 

dna Gabriela 
realizat un

cu 
de 
de

a
medalion literar „Leopold 
Sedar Senghor” de la a 
cărui naștere s-a săr
bătorit un centenar. N-a 
lipsit, desigur, o expoziție 
de carte alcătuită din 
fondul de referință, cărți 
de artă în limba franceză. 

______________ (G.B.)J

la o singură trecere pregătirea 
directă a patului germinativ 
pentru semănat, excluzând 
astfel arătura. în raport de 
comenzi, se pot fabrica la 
Agromec Ghimbav, unde 
firma are locul de producție, 
astfel de mașini al căror preț 
este accesibil, fiind însă direct 
influențat de costul metalului”.

Ing. Gheorghe Grun, 
directorul CCI a județului 
Hunedoara: “Apreciez că 
Agroexpo ’98 reflectă faptul că 
în industria românească se 
pot produce utilaje mai bune, 
la prețuri mai bune. Utilajele 
prezentate, comparativ cu 
importurile, denotă că indus
tria autohtonă s-a adaptat și 
corespunde cerințelor actuale 
ale agriculturii. Important este, 
deci, să ne bazăm pe 
producția internă, care 
răspunde cerințelor actuale

Ce se întâmplă cu 
pădurile țârii?

- Cine taie și expediază 
bușteni?

- Tot felul de firme venite 
din toată țara. în același 
timp s-a instalat o adevărată 
mafie în ce privește 
exploatarea pădurii.

-Adică, die Săuchea?
- Nouă, celor ce valo

rificăm lemnul, ne dă să-l 
exploatăm, fără licitație, în 
zone îndepărtate, fără 
acces asigurat. în plus, se 
taie și lemnul ce a fost licitat, 
sau cel ce ar trebui împărțit 
la oameni conform Legii 
fondului funciar. După 
părerea mea Romsilva, din 
îngrijitoare a pădurii a 
devenit groparul acesteia.

- Nu este cam dură 
această părere?

- Nu. Deloc. Dacă se va 
continua tăierea pădurii se va 
produce un grav dezechilibru 
ecologic. Eu cred că trebuie 
imediat oprită liberalizarea 
exportului de lemn. Să nu 
exportăm bușteni, ci mobilă, 
de pildă România având 
importante unități de 
fabricare a mobilei.

'V

CU LOR/LE • FACTOR 
TERAPEUTIC

- Știți dumneavoastră ce 
se întâmplă în gara muni
cipiului nostru?, ne-a luat la 
fix dl Moise Săuchea, direc
torul Sucursalei forestiere din 
Orăștie.

- Nu. Ce se întâmplă?
- Sunt încărcate zilnic 

vagoane cu bușteni care 
pleacă.

- Unde pleacă?
- Spre Curtea de Argeș, 

unde, după sortare, iau 
drumul portului Constanța. 
Aici buștenii sunt încărcați în 
vapoare și duși aiurea.

- De ce credeți că se 
întâmplă treaba asta?

- Fiindcă s-a liberalizat 
exportul la lemn și, probabil, 
se obține un preț bun.

- Nu sunteți de acord cu 
măsura, die director?

- Păi cum să fiu? Aici aș 
vrea să ridic două probleme. 
Una: de ce exportăm lemn și 
nu produse finite care sunt de 
zeci de ori mai scumpe decât 
buștenii? A doua: dacă tăiem 
lemn în prostie, în câțiva ani 
țara rămâne fără pădure, 
ceea ce este o crimă. Pădu
rea este numită plămânii 
planetei. Un om nu poate trăi 
fără plămâni.
--------------- ■■......

A consemnat 
Traian BONDOR

*•»

(Urmare din pag. 1)

că pregătirea pentru olimpiade 
începe din luna octombrie a 
fiecărui an școlar, când se 
constituie loturile olimpice. Apoi 
li se comunică potențialilor 
olimpici subiectele din anii 
anteriori. Cea de-a treia etapă o 
constituie pregătirea efectivă a 
grupelor prin ore suplimentare, 
bibliografie. în final rămân pentru 
a participa la olimpiade doar cei 
competitivi. La faza pe liceu au 
concurat peste 200 de elevi, 
dintre aceștia reprezentându-și 
școala pe județ 88 de olimpici. 
Cinci s-au calificat pentru faza 
națională a olimpiadelor școlare 
și s-au obținut 5 premii I, un premiu

II, două premii III și 17 mențiuni. 
Liceul Teoretic,, Traian”Deva va 
fi reprezentat la faza națională 
la obiectele economie, filosofie, 
engleză, franceză și rusă (la 
care s-a obținut punctajul 
maxim).

Preocuparea pentru buna 
pregătire este dublată de cea 
de a-i stimula pe elevi pentru 
rezultatele obținute în toate 
domeniile, „în ciuda sărăciei" 
care nu ocolește nici această 
instituție școlară. Iar scopul 
acțiunii - organizată simplu, 
fără discursuri și festivism inutil 
- a fost recompensarea elevilor 
dar și stimularea competiției în 
sine.

Culorile, ca și lumina, fac 
parte din elementele vieții și 
pot constitui direct sau indi
rect un mijloc de asigurare a 
sănătății.

Culoarea roșie stimu
lează energiile creatoare. 
Roșu sporește activitatea 
ficatului și producerea glo
bulelor roșii. De asemenea, 
contribuie indirect la 
înlăturarea toxinelor din or
ganism. Hainele de culoare 
roșie stimulează atenția, 
alungând oboseala și somnul 
și mențin mai bine căldura 
corporală în zilele friguroase.

Culoarea verde inspiră 
speranță și optimism. Este 
eficientă în regenerarea 
organismului și a țesutului 
conjunctiv, întărește și liniș
tește vederea. Influențează 
asupra normalizării meta
bolismului.

Culoarea galbenă con
tribuie la buna funcționare a 
aparatului digestiv și este 
eficientă în afecțiuni 
hepatice. Are efecte seda-

five, de calmare a 
nervilor.

Culoarea albastră 
inspiră credință, meditație 
și creație. Are efecte 
răcoritoare în febră și 
predispune la liniște 
sufletească.

Albul și negrul nu sunt 
culori propriu-zise. în alb 
se reunesc toate culorile. 
Lumina soarelui este albă, 
ea oferă posibilități de 
regenerare și calmare, 
îmbrăcămintea de pat albă 
contribuie la însănătoșirea 
bolnavilor.

Negrul inhibă toate 
culorile. Stimulează sen
timente de liniște și pace. 
Negrul oferă protecție și 
rezistență celor îndurerați.

Radiațiile de culori 
specifice, alături de masaj 
și presopunctură, și-au 
dovedit o anumită valoare 
în diferite stări dureroase.

Ing. Traian IACOB,
Orâștie

7 sV M' iPJ
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FILMUL ROMÂNESC 
DE ALTĂDATĂ

f----------------- ■ -...................—■——

Ia ce bun?

UN SECOL DE CINEMA

La începutul secolului, un 
grup de oameni inimoși, dispu
nând de mijloace materiale și 
tehnice modeste, au reușit să 
pună bazele cinematografiei 
naționale românești. Prima 
încercare a 
fost scurt- 
metrajul "A- 
mor fatal" - 
1911, în re
gia lui Grigore Brezeanu. în 
anul următor, apare primul film 
de lung metraj "Războiul Inde
pendenței" - în regia aceluiași 
Grigore Brezeanu care, cu 
concursul actorilor de la Tea
trul Național din București și cu 
sprijinul Armatei Române, rea
lizează o frescă istorică a răz
boiului româno-ruso-turc din 
1877.

Primul film de ficțiune nu
mit de presa vremii "o dramă 
de dragoste" a fost "Datorie și 
sacrificiu" - 1925, în regia lui 
Ion Șahighian. "Curentul" so
norului răzbate și la noi, cu 
comedia muzicală "Chemarea 
dragostei" - 1932, în regia lui 
Jean Mihail, cu participarea 
baritonului Alexandru Lupescu 
și a cântărețului de muzică 
populară Zavaidoc. O reușită 

comedie muzicală a fost "O 
noapte de pomină" - 1939, re
gia Ion Șahigbian, pe un sce
nariu de Tudor Mușatescu și 
muzica de Ion Vasilescu, cu 
George Timică, Dina Cocea și 

Costache 
Antoniu.

Același 
Ion Șahi
ghian sem

nează regia filmului "Se aprind 
făcliile" -1939, cu Emil Botta. în 
fine, Jean Georgescu reușește 
o foarte bună ecranizare a pie
sei "O noapte furtunoasă" - 
1943, cu Al. Giugaru, Florica 
Demion și Radu Beligan. în 
sfârșit, mai notăm "Visul unei 
nopți de iarnă" - 1946, în regia 
lui Jean Georgescu și melo
drama "Pădurea îndrăgostiților" 
-1946, în regia lui Cornel Dumi
trescu, fost operator de repor
taje de război 1941 - 1945, cu 
Eliza Petrăchescu.

O contribuție importantă în 
dezvoltarea cinematografiei 
naționale a avut-o Ion Can- 
tacuzino, directorul "Oficiului 
Național Cinematografic" 
(ONC).

Adrian CRUPENSCH!

A-nverzit câmpia iară - 
Ne-o dă Dumnezeu plocon... 
Consătenii, veseli, ară 
Patru brazde pe-un cupon;

Cântă păsărele-n luncă,
Se îngână și doi cuci,
Și se simte-un drag de muncă 
De și Dracu-și face cruci...

Iar câmpia-i tot mai verde, 
Și flămânzii tot mai multi - 
însă cine vremea-și pierde 
Să mai vadă de desculți?

Consătenii au cupoane,
Au și fețe pământii...
Au promisiuni - vagoane -,
De la noi și F.M.I.!

Dumitru HURUBĂ

LSGILS LOI GAVCO î
Arta măgulirii

Pe prost îl câștigi mai ușor dacă-i spui că e mai mare decât este 
de fapt.

Legea cointeresării
Oamenii sunt dispuși să creadă orice, dacă vor avea din asta 

un beneficiu.

Din ampla lucrare "Eu sunt buricul pământului"
Marile tragedii ale lumii sunt o bagatelă pe lângă bătătura 

noastră de la degetul mic.

Din categoria "Dacă rămâi dator, plătești mai mult"
Lauda nerăsplătită se transformă în bârfă.

Legea bunului simț
Nu te băga în față dacă nu se împart colaci.

Din ciclul "Sudalma la locul ei"
O înjurătură bine plasată face mai mult decât un discurs par

lamentar.

Ipoteză paranormală
De trăit văd că trăim, dar dacă altcineva ne trăiește?

Din categoria "în jurul cozii"
După îndelungi dezbateri, adesea, concluzia se dovedește a fi 

ipoteza de la care s-a pornit.

Din ciclul "Lasă-le baltă!"
întotdeauna când ai de făcut ceva urgent pentru mâine, constați 

că mai ai o mulțime de probleme de rezolvat pentru azi.

Legea eficienței
Când trei oameni cară o bârnă, întotdeauna unul va trage

© - Mămico, ce este pu
doarea femeii? - întreabă Geor
giana în vârstă de 15 ani.

- Draga mamii, pudoarea 
femeii este bărbatul cu care nu 
este obișnuită...

© - Doctore, sunt 10 mi
nute de când mi-ați spus să scot 
limba și nici nu v-ați uitat la ea.

- Doamnă, am vrut să scriu 
reteta în liniște...

© - Domnișoară, aveți a-
pendicită. Operația e inevitabilă!

- Vai, doctore! Și o să se 
vadă cicatricea?

- Asta depinde doar de 
dumneata!

© - De ce ești trist, doc
tore?

- Ce să fie? Am pierdut doi 
dintre bolnavii mei.

- Au murit?
- Mai rău, s-au vindecat...

Culese și prelucrate de
Hie LEAHU

Mi se povestește despre un 
miliardar, un om care are mai mulți 
bani decât a visat vreodată, prea 
mulți bani pentru sine încât nu mai 
știe ce să facă cu ei. Trist și depri
mat, în pragul sinuciderii și-a dat 
seama că "banii nu aduc fericirea" 
și se întreabă la nesfârșit:

' La ce bun că am atâția 
bani, nu-mi trebuie, vreau să fiu 
liber și fericit!"

Cunosc oameni mai mult sau 
mai puțin milionari care adunându- 
și averile, stocându-și banii în 
afaceri ce produc alte milioane, 
lăfăindu-se în bogăție nu s-au 
gândit niciodată să dea un ajutor 
dezinteresat. Sunt atâția copii 
abandonați, sunt copii inteligenți 
ce nu-și pot continua studiile pen
tru că familia nu-i poate întreține 
mai departe, sunt studenți cărora 
le flutură vântul în buzunare dar în 
carnetele de student au note ma
xime, sunt absolvenți de facultate 
care ar dori să cerceteze, să-și

O Pictorul Maurice 
Vlaminck spunea despre Jean 
Cocteau că e fiul spiritual al lui 
Picasso și Max Jacob, iar doică 
i-a fost contesa - de origine ro
mână - Anna de Noailles. în 
"Portrete - Amintiri", Jean Coc
teau o evocă pe contesa - poetă 
astfel: "Avea vocea cu timbrul 
plin de farmec ce dădea descri
erilor un haz neîntâlnit. Am simțit 
din prima clipă că între noi se 
leagă o prietenie din acelea care 
țin până dincolo de mormânt... 
Vocea contesei fermeca copacii, 
flori și stele - pătrundea în casele 
din vecini, împăcând certurile, 
împodobind somnul, și totul și 

toate, de la stea la copac, de la 
copac la șoferii limuzinelor aș
teptând, murmurau: "Contesa 
vorbește ... contesa vorbește ... 
contesa vorbește." O Surprind 
la TV fragmente din câte un con
cert rock. Fac efortul de a privi și 
asculta câteva minute: muzica e 
stridentă, se țipă, vestimentația 
și ținuta generală frizează ab
surdul, totul e învăluit în fum, 
infernul respectiv e fulgerat de 
lumini. Spectatorii sunt în delir. 
Mă cutremiîr și mă înspăimânt. 
Cum să fii construit pentru a 
apluda această nebunie, acest 
haos sonor? O Privesc "specta
colul politic" de pe scena țării 
noastre, văd politicienii cu chip 
prosper și aere de nemuritori, 
chipuri care - fără revoluția din 
'89 - ar fi rămas niște anonimi 
1000 de ani, și-mi amintesc de 
vorbele lui Nicolae lorga: "Unii 
oameni politici înțeleg tot așa de 
puțin lucrurile mari ce s-au făcut 
cu dânșii, dar nu prin ei, cum 
înțeleg literele de plumb poemele 
nemuritoare și adevărurile 
sublime ce s-au tipărit cu ele...". 

dea un doctorat, sunt oameni 
bolnavi și sunt bătrâni părăsiți. Și 
câte locuri și câți oameni care ar 
merita să fie ajutați. Dar în timp ce 
stocau averile bogății milionari au 

uitat cum e să dai, ce simți dăruind 
bucuria altora...

Pe proprie piele am aflat că 
nimeni nu-ți dă o sponsorizare, 
nimeni nu te ajută pentru că pe 
nimeni nu interesează inteligența 
ta. Deocamdată la noi inteligența 
nu prea are preț și nici trecere în 
fața miliardarilor care ar putea fi 
sponsori. Să ne mai mirăm că 
România este un "exportator de 
materie cenușie"?

într-adevăr: La ce bun că 
aveți prea mulți bani și nu știți, 
sau ați uitat să fiți mărinimos?!"

Ina DELEANU

O Recent, răsfoiesc "Lumea 
Sofiei" (roman despre istoria 
filozofiei) de Jostein Gaarder. 
Volumul e prezentat ca fiind cea 
mai citită carte din ultimii ani, 
publicată în 42 de țări, în peste 
12 milioane de exemplare. Co
perta a patra conține o provocare 
pentru orice om care - peste 
vârste, peste proza existenței, 
peste nenorociri - continuă a se 
mira de minunile acestei lumi: 
"Imaginează-ți că mâine găsești 
în cutia poștală o scrisoare. Deși 
nu-ți este adresată, o deschizi 
învins de curiozitate. în locul 
veștilor despre bunici și mătuși, 
găsești un "Curs de filozofie"!

Sunt multe lucruri care te nedu
meresc - cât de des te întrebi 
cine ești sau cum s-a născut 
lumea? - dar mintea începe să 
lucreze. Cu atât mai mult cu cât 
afli că singurul lucru de care am 
avea nevoie pentru a deveni buni 
filozofi este capacitatea de a ne 
mira." O Prin FLORA UMANĂ 
unul e stejar, altul e scai, altul e 
salcie plângătoare, altul e mes
teacăn, altul e cactus... Unii sunt 
pomi fructiferi, alții copaci cu 
tulpina contorsionată și pustiu 
prin frunze, alții bambus, alții 
liane unduitoare... (5 Un NOR: 
"Frumusețea lucrurilor și a lumii 
o simțim doar când accedem la 
o anumită înlesnire și libertate, 
dar nimeni nu știe încă cu ade
vărat după ce legi; și-apoi, când 
bănuiești, parcă îți vine să 
taci..." O Pentru o efemeridă, 
sfârșitul unei zile înseamnă 
Sfârșitul lumii. Parcă - raportat 
la infinit - înseamnă mai mult 
ceea ce oamenii denumesc cu 
arogantă O VIATĂ DE OM?

iiie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Actor dezinvolt în acte 
batjocoritoare; 2) Protagonistul intempestiv 
al stărilor dezumanizante - .Vas călător cu 
licoare genuină; 3) Ornamentat cu ele
mente din portul moațelor - Creuzet de 
frământat aluatul creației; 4) Remediu 
sonor în tratamentul stărilor depresive - 
Lojă mobilă la un concert de promenadă; 
5) Ciobul de lut al unei întinderi verzi - 
Scenariu vetust cu acte apoteotice; 6) 
Străjer în armură aflat în slujba porții - 
Secvență sonoră de rezonanță capitolină; 
7) Artificieri prolifici cu scântei verbale - 
Soclu romantic pentru statuile roșiorilor; 8) 
Mânie hibernală simțită în obraji - Tratată 
cu căldură pentru întărire; 9) Sfârșitul lumii 
la potopul lui Noe - Corăbier eșuat la 
țărmul neîmplinirilor; 10) Realizate printr-o 
putere dirijată de reacție.

VERTICAL: 1) Parcurs savant de studiu individual; 2) 
Macii roșii din grădina inimii - Circumferința demonstrațiilor 
spectaculare exhibiționiste; 3) Poetice oglinzi cu reflexe 
admirative - Expresia definitorie a atenansei de la curte; 4) 
Ajuns la puritate printr-o rigurpasă selecție - Cumpănă 
sonoră pentru greutatea comparației; 5) Cusător manual de 
tighele paralele - Auxiliar eficient la ridicarea nivelului; 6) 
Sonoritate exotică vestită-n toată jungla - Reflexul spațial al 
frecvențelor deficitare (pl.); 7) Amantul victoriei sorbind din 
elixirul nemuririi - Garant al discreției cu semn autentificat; 8) 
Navigatoare solitară pe marea liniștii - Infinitivul ocular al 
curiozității discrete; 9) Ploi acide pe obrazul imaculat al 
onoarei - Scurtcircuit fatal în casa inimilor sfărâmate; 10) 
Tendință de concentrare atotcuprinzătoare.

Vasiie MOLODEȚ
DEZLEGAREA CAREULUI "SHOW" APĂRUT (N ZIARUL 

NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ:
1) POVESTITOR; 2) ILAR - OTAVĂ; 3) Pl - OȘTI - AP; 4) ET - 

NIC - ITALI; 5) RĂU - UMĂR - D; 6) N - MATĂ - TOI; 7) INEL - 
ȘPERȚ; 8) CE - ITAL - NA; 9) INICĂ - ACAȚ; 10) TENACITATE.
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VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan Geoagiu 
Băi (eventual parcele), pătuț copii. 
Tel. 216590, după ora 20 (2952)

• Vând grădină cu pomi 2100 
mp, Săcărîmb, 20.000 lei/mp. Tel. 
227138 (2937)

• Vând 1700 mp loc de casă 
Bretea Mureșană (lângă biserică) 
Opel Omega, vacă cu lapte. Tel. 
214974 (2832)

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

• Vând apartament trei camere, 
Deva, Eminescu, bl.42. Tel. 224138 
(2921)

• Cumpăr casă 6-7 camere, cen
tral, în Deva. Tel. 0049893085789, 
după ora 20. (2943)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățit, societate din 1992 SRL. 
Deva Al. Viitorului, Gojdu, bl. O 3, sc.4, 
ap.30 (2935)

• Vând casă cu 5 camere, apă, 
gaz, anexe, grădină 60 ari. Băcia nr. 
250 (2830)

• Vând urgent apartament cu 3 
camere, decomandate, ultracentral, 
preț 110 milioane, negociabil. Tel. 
623505 (2831)

• Vând apartament 3 camere 
decomandate, preț negociabil, în 
Alba lulia. Tel. 058/833479 (2833)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, parter, centru Brad. 
Tel. 624055 (2446)

• Vând societate de producție
scutită de impozit până în 21.12.1999 
și carmangerie cu dotare completă. 
Tel. 231951,625110 (2936)_______

• Vând armă vânătoare tip Bok 
calibrul 16, nouă, Lada 1500. 
667170 (2829)

■ Vând mașină de scris electrică 
și mecanică. Tel. 212749 (2835)

• SC Decebal SA (Industria 
Cărnii) Deva vinde tărâțe la prețul 
de 750 lei/kg. Cei interesați se pot 
adresa la secția Abator Deva, str. 
Grivitei, nr. 35. Tel. 212520 sau 
213224 (3910)

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

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

•PREȚURI INCREDIBILE!Cântare 
electronice, 2.965.000, telefoane 
156.400, mașini de scris 991.800, 
calculatoare cu bandă 505.700. 
NOU! Case marcaj în rate, fără 
dobândă!. Tel. 054/715213 (1329)

■ Vând convenabil SRL, fără 
activitate. Informații tel. 720025(1327)

• Vând jocuri distractive video și 
Flipper, avantajos. Tel. 651077 (2768)

• Vând SRL, fără activitate, Orăștie, 
tel. 241014 sau 242689 (2714)

• Vând urgent drujbă marca 
Craftman, preț 4.200.000 lei, nego
ciabil, tel. 724810(1337)

• Vând computer 286, Phillips, 
computer 486 cu imprimantă video 
Normende, compact-disc Sharp, 
telefon electronic, radio cu ceas. Tel. 
714273 (1331)

• Asociația Familială Dan Marica 
'Talisman" Călan funcționează în baza 
autorizației 14618/98 cu activitate de 
comerț produse alimentare, neali
mentare, transport marfă. (2930)

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recuperarea 
rapidă a sumei. Relații la tel. 234048, 
între orele 9-16. (OP)

• S.C. Suinprod SA Orăștie 
scoate la licitație grajd, din Ferma 3 
Orăștie. Licitația are loc în data de 
6.04.1998, la sediul S.C. Suinprod SA 
din Orăștie, str. Luncii nr. 1, județul 
Hunedoara. Informații la tel. 241640 
sau la sediul societății. (1287)

• Toți disponibilizații de la 
INFOMIN, CEPROMIN, BADPS, 
REMPES sunt chemați luni, 23 și 
marți, 24 martie 1998, ora 10, în 
fata Prefecturii pentru întocmirea 
LISTELOR SPECIALE PENTRU 
PROCES, chiar dacă sunt sau nu 
membri în Asociația ADIM Deva. 
Cine nu este pe LISTA SPECIALĂ 
nu este parte în proces.

• Tristă și dureroasă a rămas 

despărțirea de nepoata dragă

DARADICS ILUȚI
născută BECSUK. Nu te vom uita 

niciodată, mătușile și fiul tău drag 

Robert.

• Pustie ne este casa, în

durerate ne sunt zilele, de când în 

urmă cu doi ani a plecat dintre noi 

sufletul blând și minunat, scumpa 

noastră

LETITIA BOROȘ
Te plâng mereu ă ta mamă, soră 

și frate. îți udăm mormântul cu 

lacrimi și-n veci nu te vom uita. 

(2954)

• A trecut un an de lacrimi și 

durere de când scumpul nostru 

soț, tată și bunic

/________________________________________________________________\

Managerul S.C. CR IS BUS SA brad

• Vând apartament cu două ca
mere, 60.000.000 lei. Tel. 217885 
(3010)

• Vând două apartamente, cu 3 
camere, central, parter-etaj 1. Tel. 
092/734064 (3010)

• Vând casă, grădină și teren arabil, 
în Densuș. Informații 777219 (2566)

• Vând apartament 4 camere , 
zonă centrală, îmbunătățit. Informații 
tel. 626026 (3735)

• Vând autocamion 7 tone, cu 
prelată, stare foarte bună. Tel. 
217696 (2910)

• Vând ARO 244 D, convenabil. 
Tel. 659359 (2931)

• Vând Ford Taunus, model 1980, 
cumpăr talon Audi 100, model 1982, 
tel. 092/260035 sau 054/715886 (3101)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1984, tel. 241215, complex Auto- 
service. (2715)

• Vând Skoda S 100, eventual

PIERDERI

piese schimb. Relații tel. 218386. (3023)

• Pierdut legitimație handicapat 
pe numele Gavrilă Margeti. Se 
declară nulă.

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Oancea Maria eliberată 
de FE Deva. O declar nulă. (2932)

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele lacoboae Mihai, eliberată 
de FE Deva. O declar nulă. (2834)

• Pierdut legitimație serviciu pe 
numele Tomșa Maria.O declar nulă. 
(1333)

• Pierdut certificat de înmatri
culare, motocicletă IJ, cu numărul 46, 
Hunedoara, 1152, pe numele Toader 
Petrea. îl declar nul. (1334)

• Pierdut legitimație serviciu pe 
numele Gogoșanu Gheorghe. O 
declar nulă (1335)

COMEMORĂRI

• Scumpul nostru

■4*

ing. KARPINECZ GHEORGHE 
GIGI

te-am condus pe drumul fără 
întoarcere, rămânând cu inimile 
nemângâiate în veci. Mama, soția Evi 
și copiii.

• Trec ani triști de când m-am 
despărțit de scumpul meu soț

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

• Vând convenabil mașină cusu

OFERTE DE 
SERVICII

electrică, bicicletă copii, motocultor. 
Tel. 212463 (2882)

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

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

• Predau limba italiană, ofer 
meditații la limba română (pentru 
facultate), Orăștie, 241934. (1216)

ing. KARPINECZ GHEORGHE
Mi-ai lăsat lacrimile și durerea la 

moartea ta. Soția Maria.
• Ți s-a stins flacăra vieții la 

numai 23 de ani

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

• SC Romavicom SRL Deva 
vinde pui carne de la ferma par
ticulară situată în Mintia, platforma 
Mureș, Casa Agronomului. Tel. 
233484 (2923)

DIVERSE

• Domnul Bereczki Mihai din 
Hărău practică activitate de comerț 
produse nealimentare, în baza 
autorizației 14962/98. (2928)

• Vând și montez parbrize auto. 
Deva, str. Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (2828)

• Sincere condoleanțe echipei 
de fotbal "Eroticii" din partea echipei 
"Violatorii" cu ocazia meciului de 
fotbal disputat între cele două echipe 
în data de 18 martie 1998 la Sala 
Sporturilor Deva. (2940)

KARPINECZ ADRIAN TUKI
Erai bucuria și speranța mea. Mi- 
lăsat lacrimile și durerea la 

moartea ta. Mama nu te va uita
niciodată.

ai

REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA
cil sediul in Deva, str. Piața Unirii, nr. 9

Organizează licitație deschisă fără preselecție pentru vânzarea fieru
lui rezultat în urma acțiunilor de casare mijloace fixe și a deșeurilor 
rezultate în urma procesului de producție.

Pot participa Ia această licitație firme atestate de Ministerul In
dustriei Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor.

Documentele de licitație se pot obține contra sumei de 200.000 Iei de 
la sediul REGIEI AUTONOME A CUPRULUI DEVA, str. Piața Unirii nr. 9.

Deschiderea licitației va avea loc la sediul Regiei Autonome a Cupru
lui Deva în data de 02.04.1998, ora 1O.OO.
Relații suplimentare se pot obține de la REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI 
DEVA. Telefoane: 054/215040, 054/215922, int. 190; Eax: 054/215641.

S-____________________________ ______________________________________________________________ /

BUȘTEA ROMAN
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Chipul tău drag va rămâne veșnic 
viu în sufletele noastre. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul lui bun și 
generos! Soția, copiii, nora, gine
rele și nepoții. (3017)

DECESE

• Familia Gărdo mulțumește 
colegilor de la Filiala Cinemato
grafică Deva, tuturor celor care au 
fost alături de noi în momentele de 
grea încercare provocată de dis
pariția iubitului nostru

GĂRDO GEZA (OCSI)
(2939)

• Colectivul de la SC Elecromatic 
SRL Deva este alături de doamna 
Bîrlă Felicia Diana în grelele 
momente pricinuite de decesul 
tatălui său. Transmitem sincere 
condoleanțe. (2944)

_________ CONVOACĂ__________
Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor__________________________________ *>

în data de 04.04.1998, ora 10,00, la Clubul 
din Gurabarza, în sala mică, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acțio
narilor la sfârșitul zilei de 14.03.1997.

în cazul în care la data de mai sus adu
narea nu va fi statutară aceasta se amână 
pentru data de 19.04.1998, la locul și ora 
menționate mai sus. Procurile de repre
zentare se depun la sediul societății, până la 
data de 03.04.1998. Informații suplimentare 
la sediul societății din str. Goșa, nr. 44, 
telefon 054/651242, între orele 7 și 10.

SC BADPS SA DEVA
Convoacă în data de 10.04.1998 ora 10.00

Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor

care va avea loc la sediul firmei situată în Deva, str.
E. Gojdu, nr. 79 cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru 
anul 1997;

2. Raportul comisiei de cenzori;
3. Aprobarea bilanțului contabil precum și contul de 

profit și pierderi pe anul 1997;
4. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 1997;
5. Diverse.

V- ■ -......  'J

Consiliul de Administrație al S.C. 
W SARGETIA FOREST S.A. Deva_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data
I de 08.04.1998, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului și exercițiului financiar pentru anul 1997 
în baza raportului de gestiune și a raportului comisiei de cenzori.

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1998.
3. Aprobarea proiectului de listă de investiții pe anul 1998.
4. Diverse.
Adunarea Generală a Acționarilor va avea loc la sala mică a Casei 

de cultură a municipiului Deva.
In cazul în care nu se va întruni majoritatea acționarilor, 

adunarea generală se va amâna pentru data de 14.04.1998.

BANKCOOPSJL
SUCURSALAJUDEȚEANA 

HUNEDOARA DEVA
vinde la licitație publică următoarele:

1. TREI VITRINE FRIGORIFICE CU CAPACITATEA DE 500 L. FIECARE, 
PENTRU PREZENTARE CARNE Șl PREPARATE DIN CARNE.

> P/?ET PORNIRE: 9.000.000 LEI/BUC.
2. DOUĂ CONGELATOARE CU CAPACITATEA DE 300 L. FIECARE

> PREȚ PORNIRE: 4.800.000 LEI/BUC.
3. AUTODUBĂ TIP IFA - AN FABRICAȚIE 1987

> PREȚ PORNIRE: 20.000.000 LEI
4. AUTOTURISM PEUGEOT, CAP. CIL. 2000 CMC - AN FABRICAȚIE 

1987
> PREȚ PORNIRE: 15.000.000 LEI

5. AUTOTURISM DACIA 1300 - AN FABRICAȚIE 1979
> PREȚ PORNIRE: 10.000.000 LEI

6. MOBILIER, UTILAJE CARMANGERIE, ARTICOLE DE UZ CASNIC 
DIN DOTAREA RESTAURANTULUI.

Licitația va avea loc în data de 26.03.1998, ora 11.00, la sediul 
restaurantului "MIORIȚA" S.A. Deva (vis-a-vis de Hotel Deva).

Informații suplimentare la telefon 226292/int. 322.
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I TRIBUNALUL ALBA I ]
x____________________________________________________________________________y

prin executor judecătoresc
vinde la licitație publică în data de 26.03.1998, la sediul Agenției 

BCR - Baia de Aries, localitatea Baia de Arieș, P-ța Băii, bl. D8-D9, 
jud. Alba, ora 10,00, următoarele bunuri:

Nn cri. Denumire Cantitate Preț de strigare (lei)

Relații suplimentare:
- Tribunalul Alba - executor judecătoresc - tel. 058/811184;
• BCR Suc. Jud. Alba - tel 058/811115, interior 425.

1. Linie panificație completă 1 buc. 300.000.000
2. Rezervor motorină 1300 1 1 buc. 2.655.000
3. Masa inox 70x70x70 1 buc. 413.000
4. Raft expunere 300x200 2 buc. 2.655.000
5. Raft expunere 200x200 1 buc. 2.124.000
6. Masă de pâine 200x90 1 buc. 1.840.000
7. Paravan 510cm 3 buc. 1.204.000
8. Rezervor apă 1 buc. 3.500.000

U? SC MACON SA
organizează licitație în data de: 
25.03.1998 având ca obiectiv:

1. Reparație capitală cazan CR-16
2. Izolație conductă abur, lungime L = 

804 m și D = 273 mm.
Documentația se află la MECANICUL ȘEF 

al firmei.
Taxa de participare 100.000 lei.
Informații la telefoanele: 221120,213930 

- int. 144

/’&& BANC POST S.A.
VĂ OFERĂ:

Cea mai nouă, mai modernă și mai sigură moda
litate de plată - CÂRDUL "ULTRA" tip VISA în lei opera
bilă în toată țara și la orice bancomat ce afișează sigla 
VISA și PLUS, sau magazin care acceptă card VISA sau 
PLUS.

Valoarea minimă de depunere -100.000 lei.
Taxa de emitere card - 30.000 lei.
Dobânda la disponibil în cont - 30%/an.
Persoanele și firmele interesate sunt așteptate la 

sediul BANC POST.
în curând și la agențiile noastre din județ.

Comunicat de presă
in ziua de 22martie 1991, ora 11, ta 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 aceasta întâlnire toți cei ce ou 

depus cereri Io Primăria Deva dor și alte per

soane care sunt interesate de cumpărarea unui 

apartament
Cu acest prilej vor fi prezentate proiectele 

de realizare o 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 soliei tanti.

L Biroul Relojii Exlerne Moss medio 

r "regionala \ 
! CF TIMIȘOARA j 

i va anula următoarele^
■ trenuri pe perioada vacan-t
■ ței școlare: tr. 2147 Sime-1 
I ria - Hunedoara, tr. 2148* 
| Hunedoara - Simeria, tr. | 
| 2341 Simeria - Deva, tr. | 
. 2344 Simeria - Șibot, tr..
■ 2343 Șibot - Simeria, tr. ■ 
I 2385 Simeria - ii ia, tr. 2386\ 
| ii ia - Simeria, tr. 2346 Sime-1
■ ria - Șibot, tr. 2345 Șibot - ■ 
' Simeria din data de 21.03* 
I până ia data de 05.04.1998. ■

SC AGROMEC S.A. 
BAIA DE CRIS ________________________________ £_______

județul Hunedoara, organi
zează licitație în data de 6 
aprilie 1998, ora 10,00 și apoi în 
fiecare zi de luni până ia epui
zarea stocului, pentru vânzarea 
de: tractoare U 650-M, combină 
cereale păioase C12M, CP12 și 
alte mașini agricole.

Taxa de participare este de 
40.000 lei.

Informații suplimentare la 
telefon 107.

SC AGROMEC S.A 

BAIA DE CRIȘ
Convoacă Adunarea Gene

rală a Acționarilor la data de 
8 aprilie 1998, ora 10,00, la 
sala Căminului Cultural din 
Baia de Criș, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Analiza activității econo- 
mico-financiare și aprobarea 
bilanțului pe anul 1997.

2. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 
1998.

3. Diverse.

organizează licitație pentru efectuarea studiului de prefezabilitate 
"Modernizare centrale termice, reabilitare rețele termice exterioare, 
distribuția și eliminarea poluării în orașul Petrila - Lonea".

Licitația va avea loc în data de 20 aprilie 1998, ora 10,00, la sediul 
Regiei din Petrila, str. Privighetorilor, nr.14.

Relații suplimentare se primesc de la secretariatul Regiei sau la 
telefoanele 054/550403, 054/550436.

Documentația se va depune până la data de 17 aprilie 1998, ora 15,30.
V ------------- '------------------------- ------------------------------ ---------- --------------------

Judecătoria Aiud
prin executor judecătoresc, vinde la licitație publica în data de 
30.03.1998, la sediul SC ZAHĂR TEIUȘ SA, localitatea Teiuș, 

str. O. Goga, nr.l, județul Alba, ora 13,00, următoarele bunuri:

Nr.crt. Denumire Cantitate Preț de strigare
fi Zahăr tos 250 tone 4.300 lei/Kg.

Relații suplimentare:
- Judecătoria Aiud - executor Judecătoresc - tei. 058/863153
- BCR, Suc. Jud. Aibă - tei. 058/811115, interior 425.

Administrația Permanenta a 
Taberelor Școlare Deva

organizează concurs în data de 08.04.1998, ora 9,00, 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

3 administrator la Tabăra Școlară Căprioara
2 administrator la Tabăra Școlară Bulzeștii de Sus
3 paznic la Tabăra Școlară Bulzeștii de Sus

Dosarele se depun la sediul A.P.T.S - Deva, strada Andrei Șasuna,
nr.14, până la data de 07.04.1998, ora 16,00.

Informații suplimentare la telefoanele 214448; 219237.

PRIMA RUl MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

1. ȘEF SERVICIU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ, 
SECRETARIAT, PROTOCOL ȘI REGISTRU AGRICOL - 1 post.

Condiții:
- Studii superioare juridice sau administrative;
- Vechimea în specialitate 5 ani;
- Domiciliul StabHîn municipiul Hiînmjnnm

2. INSPECTOR DE SPECIALITATE (ECONOMIST) - 1 post.
Condiții:

- Studii superioare economice, specialitatea finanțe - contabilitate.
- Vechimea în specialitate: 3 ani.
- Domiciliul stabil în municipiul Hunedoara.

Concursul se va organiza în data de 16 aprilie 1998, ora 10,00, la sediul Primăriei 
municipiului Hunedoara.

Informații și tematica concursului se vor primi de la Primăria municipiului 
Hunedoara, camera 20, unde se va depune și dosarul cu actele cerute de lege, 
până la data de 15 aprilie 1998, ora 15,00.

Informații suplimentare la telefon 054/713766.

Cât costă acum anvelopele de 11001
Jată răspunsul:

2 ani garanție și service
în baie sucursalele

(S> TOFAN GRUP
sucursala Atu. /f/tadetu,. tti.f. tel. 054/23!.563
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REFORMA GUVERNULUI CIORBE A, 
UN BAU-BAU PENTRU ROMÂNI

22 Martie, Ziua Mondială a Apei

La conferința de presă 
organizată de conducerea 
Organizației județene a 
Partidului România Mare, dnii 
M. Nedelcu și Sorin Cercea, 
vicepreședinți, Felician Lazăr, 
președintele organizației din 
Brad, și dl Benone Morariu, 
președintele Sindicatului 
"Avram lancu", au abordat o 
mulțime de aspecte legate de 
starea în care se află țara, 
aducând acuze aspre forțelor 
aflate la putere. S-a vorbit 
despre starea grea a 
mineritului din Munții Apuseni, 
manifestările organizate de 
UDMR în ziua de 15 martie ce 
au fost considerate ca o mare 
umilință a românilor și 
guvernanților, despre situația 
în care a ajuns S.C. 
"Siderurgica” S.A. Hunedoara 
în urma reducerii cotei de gaz 
metan, despre degradarea 
continuă a stării economico- 
sociale în care a ajuns 
România din pricina 
incompetenței și trădării 
intereselor naționale de către 
cei ce se află la putere. Dintre 
multele idei vehiculate, câteva 
au reținut în mod deosebit 
atenția. Prima a fost cea cu 
privire la necesitatea 
promovării cu putere a 
demnității poporului român,

.ș'Wzkffrrezv winwhitujj&w/iț

Privind calitatea facto
rilor de mediu în județul 
Hunedoara pentru perioada 
9-15 martie a.c., poluanții 
gazoși determinați (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, amoniac 
și fenoli) au avut pentru 
această perioadă valori 
medii și maxime care s-au 
încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valorile 
maxime au fost înregistrate 
în zona Hunedoara în ziua de 
11 martie pentru dioxidul de 
azot și în zona Paroșeni la 
data de 12 martie pentru 
dioxidul de sulf. Pentru 
amoniac și fenoli, indicatori 
ce se determină numai în 
zona Hunedoara, valorile 
maxime s-au înregistrat în 
ziua de 9 martie și la datele 
de 9-10 și 11 martie pentru 
fenoli.

La pulberile în suspensie 
valorile medii s-au încadrat 
în limita admisă de 0.15 mg/ 
mc/24h, cu excepția zonelor 
Teliuc și Zlaști. Valorile 
maxime care depășesc de 
asemenea limita admisă au 
fost înregistrate tot în zona 
Teliuc și Zlaști la data de 11 
martie.

Pulberile sedimentabile 
au înregistrat depășiri ale 
limitei admise de 17 gr/mp/ 
lună, în zona Chișcădaga de 
15.9 ori și pe zona Teliuc de 
3.0 ori.

Nivelul radioactivității 
beta globale și al dozei gama 
absorbite s-a menținut în 
limitele de variație ale 
fondului natural la toți 
factorii de mediu analizați. în 
perioada menționată va
loarea medie pentru 

atât în ce privește viața 
internă, cât mai ales in 
relațiile cu forurile europene 
și mondiale. în acest context 
s-a arătat că Guvernul 
Ciorbea înfeudează Ro
mânia finanțelor mondiale,

OOBFBl
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face din ea o țară de supuși, 
piață de desfacere a 
occidentului, un fel de colonie 
ș.a. Toți cei care au vorbit au 
făcut un foarte aspru 
rechizitoriu politicii aberante, 
profund antinaționale și chiar 
antiumane a celor afl.ați la 
putere. Sub pretextul 
implementării reformei - s-a 
subliniat - guvernul actual 
distruge industria, agricultura, 
toate sectoarele economice, 
ceea ce se reflectă în viața tot 
mai grea a românilor care au 
ajuns la disperare. “Reforma - 
așa cum se aplică, a ajuns un 
fel de bau-bau pentru toți 
românii” - s-a subliniat 
puternic în conferința de 
presă. Partidul România 
Mare cere abandonarea 
politicii de căciulire în fața 
străinilor și recuperarea

depuneri atmosferice a 
fost de 1.56 Bq/mp/zi față 
de valoarea de atenție de 
200 Bq/mp/zi, iar la 
aerosolii atmosferici 
valoarea medie obținută a 
fost de numai 0.89 Bq/mc 
aer, față de valoarea de 
atenție de 10.0 Bq/mc aer.

Pe râul Jiu, materiile în 
suspensie provenite în 
principal din evacuarea 
apelor uzate incomplet 
epurate de unitățile de 
exploatare și preparare a 
cărbunelui au avut pentru 
această perioadă o 
valoare medie de 1640.0 
mg/l și o valoare maximă 
de 2572.0 mg/l, valoare 
înregistrată la data de 14 
martie. Față de perioada 
anterioară, rezultă o 
creștere a cantităților de 
materii în suspensie pe 
râul Jiu cu 690 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 
1144.0 mg/l, pentru 
valoarea maximă.

în cursul lunii februarie, 
unitățile teritoriale ale R.A. 
Apele Române au verificat 
un număr de 44 unități 
asupra modului cum se 
respectă valorile stabilite 
pentru indicatorii de 
calitate a apelor uzate, la 
evacuarea acestora în 
apele de suprafață. Dintre 
acestea, doar 20 de unități 
s-au încadrat la toți 
indicatorii, evacuând ape 
uzate corespunzător 
epurate, iar 24 de unități 
au evacuat ape necores
punzător epurate.

Agenția de protecție a 
mediului De va. J 

demnității pe care forțele 
politice ce conduc țara au 
terfelit-o și au aruncat-o la 
coșul de gunoi.

Partidul România Mare 
este prima formațiune 
politică ce a considerat că, 
pentru depășirea crizei în 
care se află țara condusă 
haotic, sunt necesare 
alegeri anticipate. PRM - 
aflat în continuă ascensiune 
conform sondajelor rea
lizate în ultima vreme - 
speră că românii vor ști cu 
cine să voteze, vor susține 
acele forțe ce pot instaura 
ordinea în România și 
aduce belșugul în țară - cele 
două slogane ale politicii 
Partidului România Mare. 
Este regretabil că cele două 
publicații ale partidului - 
"România Mare” și “Politica" 
și-au dublat prețul - un 
număr costă 4000 de lei. în 
aceste condiții organizația 
județeană, conducătorii 
acesteia își vor intensifica 
activitatea pentru atragerea 
de noi membri, de sporire a 
numărului simpatizanților 
propunăndu-și ca, până la 
Paști, să înființeze 10 
organizații în mediul rural.

Traian BONDOR

La Căminul cultural din 
Certeju de Sus a avut loc un 
spectacol prezentat de 
elevii Școlii Generale din 
localitate cu ocazia sfâr
șitului trimestrului II școlar. 
Intr-o sală arhiplină, sub 
privirile încântate ale 
părinților, elevii, conduși de 
dascălii lor, în frunte cu 
directoarea școlii, dna Olivia 
Vințan, cu sprijinul formației 
"Topaz”, condusă de Costel 
Eîălțatu, au prezentat poezii, 
scenete, evoluții ale soliș
tilor vocali și instrumentiști, 
ale formației de dans 
modern ș.a. Este o dovadă 
căi la Qerteju de Sus, așa 
cum preciza dl loan Candroi, 
directorul Căminului cultural, 
traidiția, muzica și dansul se 
află la loc de frunte și sunt 
făcute de oameni cu 
dragoste de artă. (M.B.)

Primaria 
municipiului 

Deva 
Comunicat 
de presă

Toți cetățenii din 
cartierul Progresul sunt 
invitați la întâlnirea cu 
reprezentanții Primă
riei municipiului Deva 
în data de 23 martie 
1998,, ora 17.00, la 
Școala generală nr. 2.

Biroul Relații Externe și 
Mass-Media. . x.________________________ Z

In etapa actuală de 
dezvoltare economico-socială 
a omenirii se vorbește tot 
mai mult de epuizarea 
resurselor naturale, despre 
poluarea apelor și dispariția 
a numeroase specii din flora 
și fauna terestră și acvatică, 
despre agravarea echili
brului natura! cauzat de 
activitatea umană. Com
ponentă a biosferei, apa este 
folosită practic în toate 
domeniile activității econo- 
mico-sociale, constituind un 
factor determinant, uneori 
limitativ al dezvoltării, o 
condiție esențială a am
plasării în teritoriu a dife
ritelor activități economice, a 
dezvoltării localităților. In 
același timp poluarea 
cursurilor de apă creează 
pericol de a face inutilizabile 
chiar resursele existente.

Multiplele acțiuni orga
nizate sub egida ONU, 
începând prin Conferința

hr urma
die

Sondajul de opinie 
realizat de ICCV, la cererea 
PD, a avut ca scop, potrivit 
declarațiilor președintelui 
Roman, cunoașterea rea
lității politice și, mai ales, să 
pună capăt speculațiilor 
privind mersul reformei și 
calitatea guvernului Ciorbea. 
Rezultatele sondajului arată 
că populația este din ce în ce 
mai nemulțumită de nivelul 
de trai și de prestația 
actualului guvern și că 
soluția ieșirii din criză este 
schimbarea primului mi
nistru și a cabinetului său. 
Ideea alegerilor anticipate nu 
mai este întâmpinată cu 
atâta împotrivire ca până 
acum, 49 % din populație 
optând pentru această 
variantă.Potrivit aceluiași 
sondaj, a subliniat Petre 
Roman, PD conduce în topul 
simpatiei electoratului cu 39

A devenit o modă - sau 
chiar o formă de mică 
publicitate - lipirea pe ușile de 
intrare la blocuri a unor afișe 
mai mari sau mai mici ce 
conțin fie solicitarea cum
părării unui apartament, fie 
vânzarea unor produse, fie 
executarea anumitor servicii 
(zugrăveli, faianțări etc). Un 
astfel de afiș ce conținea 
îndemnul de a vizita un 
magazin alimentar recent 
deschis mi-a stârnit curio
zitatea, îndreptându-mi pașii 
într-acolo.

Am intrat într-un magazin 
tip ABC, bine aprovizionat, în 
care pe lângă amabilitatea 
vânzătoarelor, m-a surprins 
plăcut și valoarea mai mică a 
prețurilor la unele produse

Mondială a Apei din 1977din 
Argentina, Conferința Inter
națională asupra Apei și 
Mediului de la Dublin din 1992 
și Conferința Națiunilor Unite 
pentru Mediu și Dezvoltare, 
care a avut loc la Rio de 
Janeiro în 1992, au constituit 
elemente de referință și de 
acțiune pentru o serie de linii 
directoare - referitoare la acest 
factor de mediu:

• apa proaspătă este o 
resursă finită și vulnerabilă, 
esențială pentru viață, 
dezvoltare și mediu;

• dezvoltarea resurselor 
de apă și gospodărirea apei 
sunt laturi ale aceleiași 
probleme pentru o cooperare 
strânsă între utilizatori, 
planificatori și finanțatori;

• apa are o valoare eco
nomică, ea trebuie recon
siderată ca un bun economic.

Recunoscând importanța 
apei pentru dezvoltarea 
durabilă, statele participante

% în timp ce PDSR este 
creditat cu 35 % și PNȚCD 
cu 21 %. Cu toate acestea, 
PD nu se pronunță în 
favoarea alegerilor anti
cipate întrucât acestea "ar 
mina șansele reformei

Conferință A 
de presă la 

v P.O. y 
pentru 1998’’ și crede că 
“mai poate fi găsită o soluție 
alături de CDR și UDMR’’'

Președintele Petre 
Roman a precizat că PD își 
menține poziția de a nu vota 
în Parlament un buget 
prezentat de actualul prim- 
ministru, motivând că 
“democrații nu acordă în
credere guvernului Ciorbea 
prin intermediul bugetului. 
Se cere prelungirea vieții

De la un preț... la altul
alimentare. Un singur 
exemplu: cutiile de ciuperci 
(champignon) de 400 g erau 
la prețul de 4700 lei/buc față 
de 6000-7000 lei în alte 
magazine.

Spre dezamăgirea mea, 
și poate și a altor cumpă
rători, după 2 zile, intrând în 
același ABC, am constatat cu 
stupoare că „accesibilul” 
preț la același produs 
crescuse ușor la... 5200 lei, 
deci după un calcul 
matematic simplu a rezultat 
o creștere cu 500 de lei/buc. 
Nu am remarcat dacă și la 
alte produse s-a întâmplat 
aceeași modificare de preț 
de la o zi la alta și nici motivul 
real al acestei creșteri nu 
este explicabil. Să fi fost 

la UNCED de la Rio de 
Janeiro au rezervat în 
Agenda 21, capitolul 18, 
problemele protecției 
resurselor de apă, în 
vederea aplicării de măsuri 
adecvate de punere în 
valoare, gestiune și 
utilizare. Totodată, s-a decis 
declararea zilei de 22 
Martie ca Zi Mondială a 
Apei, zi de acțiune mai ales 
pentru conștientizarea 
publicului asupra impor
tanței apei în dezvoltarea 
economico-socială.

Și în țara noastră apa 
constituie o resursă vitală 
pentru dezvoltarea dura
bilă. Problematicile legate 
de acest factor de mediu s- 
au concretizat prin 
apariția Legii nr. 107/ 
1996 - Legea Apelor.

Georgeta BARABAS 
director, Agenția de 

protecție a mediului Deva

premierului de fiecare dată 
pe alt motiv; acum bugetul". 
PD consideră necesar 
întocmirea unui program al 
priorităților pe 1998 care să 
arate populației lunar sau 
chiar bisăptămânal reali
zările în planul reformei și al 
protecției sociale. Deși de 
mai bine de două săptămâni 
PD nu a mai fost consultat 
de colegii de coaliție cu 
privire la construcția 
bugetului pe 1998, 
reprezentanții PD vor fi 
pregătiți pentru dezbaterea 
în plenul Parlamentului a 
acestui proiect. în acest 
sens, s-a alcătuit un 
program detaliat privind 
algoritmul de elaborare, 
negociere și prezentare a 
poziției/variantei partidului 
care a fost adoptat ieri în 
ședința grupurilor par
lamentare.

inițial o „politică” de 
atragere a cumpărătorilor 
prin practicarea unor 
prețuri mai mici? Posibil. 
Doar că acei cumpărători 
nu vor fi și fideli acestui 
magazin (și altora cu tactici 
similare) atâta timp cât din 
buzunarul lor se încearcă 
să se scoată, în mod 
nejustificat, tot mai mulți 
bani.

Dacă cei în măsură să 
verifice adaosurile comer
ciale și prețurile de 
vânzare ale produselor de 
pe piață ar fi mai vigilenți, 
noi, cumpărătorii, am 
beneficia într-adevăr de o 
protecție reală a buzu
narelor și bugetelor 
noastre. (M.C.G.)

a Ziar editat de
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