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Ieri, la sediul Prefecturii 

județului Hunedoara a avut loc 
o nouă întâlnire între liderii, 
nemulțumiți, ai sindicatelor din 
cadrul principalilor operatori 
economici din zona Hune
doara - “Siderurgica" S.A., 
I.C.S.H. S.A., “Termorep” S.A., 
I.U.G. S.A.- și reprezentanții, 
la vârf, ai prefecturii. Ne
mulțumirile sindicaliștilor 
vizează’ lipsa de perspectivă a 
siderurgiei hunedorene și 
implicit a industriei de 
construcții, de transport,

■ _____

O nouă întâlnire din “runda” administratie-sindicate
aferente acestui sector 
industrial. Sindicaliștii au 
criticat faptul că nici până la 
această oră nu există un 
program realist și coerent de 
restructurare a combinatului 
hunedorean, aducându-se 
acuze guvernului pentru 
măsurile de liberalizare a 
exportului de fier vechi și 
pentru intenția de a ridica 

barierele vamale în calea 
oțelului “mai performant" 
produs în străinătate. Printre 
alte revendicări sindicaliștii au 
cerut analizarea și solu
ționarea problemelor create de 
poziția de monopol a RENEL 
și ROMGAZ odată cu sta
bilirea unor tarife reale, mai 
mici decât cele pe care le 
practică în prezent, aceste 

regii. S-a solicitat includerea 
zonei Hunedoara (Hunedoara, 
Călan, Teliuc, Ghelari) pe lista 
zonelor speciale defavorizate 
avându-se în vedere caracterul 
Irionoindustrial al zonei, 
crearea unui cadru legislativ 
(legea holdingurilor) necesar 
restructurării întreprinderilor 
mari, precum și acordarea de 
bonificații la dobânzile pentru 

creditele aferente exportului 
efectiv realizat.

Răspunzând sindicaliștilor, 
prefectul județului a “pasat” 
finalitatea discuțiilor pentru 
astăzi, când o delegație 
hunedoreană reprezentând 
administrația publică locală, 
patronatul și sindicatele se va 
deplasa la București pentru 
prezentarea problemelor

siderurgiei hunedorene dlui 
Mircea Ciumara, ministrul 
Industriei și Comerțului, și 
căutarea unor soluții care să 
mulțumească toate părțile. în 
timpul discuțiilor clădirea 
prefecturii a fost pichetată de 
un grup de salariați ai 
Siderurgicii care, până la 
finele întâlnirii sindicat - 
administrație, n-au rezistat 
tentației unui dulce picotit 
sub soarele blând de 
primăvară. (A.S.) 
__________ _____.__________/
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FALIMENTULUI

Nu a încăput prea 
mult optimism în 
discuția avută cu dl ing. 

Simion Spătaru, director la 
SC Talc-Dolomită S.A. Zlaști 
și dna ec. Elena Gramatic, 
contabil șef în cadrul 
aceleiași firme; Și nici nu 
putea fi optimism atâta timp 
cât tema dialogului viza 
evoluția unei societăți 
comerciale a statului, 
încorsetată de tarele 
vechilor tehnologii, ale 
ineficienței și ale unui mediu 
economic ostil. Nivelul 
producției a cunoscut o 
scădere continuă în ultimii 
ani cu un minimum în 1997. 
Deși are peste o sută de 
beneficiari care solicită talc, 
dolomită sau criblură 
asfaltică, puțini din aceștia 
plătesc la timp livrările 
făcute. La ora actuală Talc - 
Dolomită are de încasat 
peste șapte miliarde de lei de 
la beneficiari rău-platnici, 
fiind angrenată în zeci de 
procese pentru recuperarea 
banilor. Datoriile firmei

La sfârșitul lunii februarie se 
încheia un contract de colaborare între 
IIRUC SA, proprietarul rețelei de 
servicii Internet RoLink, și firma 
UNIMAN Systems Ltd. din Marea 
Britanie, privind distribuția unui pachet 
de programe de computer pentru 
controlul producției în întreprinderi. 
Firma UNIMAN (Universal Manufac
turing Control Systems) este una dintre 
cele mai mari companii din lume 
specializată pe producția de acest gen.

îretincllcgiii irwii pentirui 
ccirtrclluil prcductiei 

Sn iiiitrepiriridleri
România se adaugă astfel pieței de 
produse software, noul pachet de 
programe concurând cu deja 
cunoscutele MFG/PRO și SAP, 
oferite de alte companii.

UN IMAN oferă soluții integrat 
computerizate și complexe pentru 
planificarea și controlul activității de 
producție, eliminând hazardul rezultat 
în urma alegerii pe bază de 
„presupuneri'. Elasigurămanagerilor 
accesul la o informație actualizată 
referitoare la toate aspectele 
procesului de producție, permițăndu- 
le luarea de decizii rapide și bine 

^fundamentate. în orice moment poate 

depășesc 8 miliarde de lei, 2 
miliarde din această sumă 
reprezentând penalități 
pentru întârzieri la plată. 
“Conform legislației actuale, 
firmele trebuie să plătească 
prioritar penalitățile. în 
condițiile în care bănii ne 
intră în cont cu greutate, 
plata penalităților ne va 
stopa permanent să ajungem 
ca să diminuăm datoria 
propriu-zisă la buget, 
creându-se un perpetuum 
mobile în care până la 
achitarea întregii penalități 
datoria va genera altele”, ne 
spune dl Spătaru.

O soluție menită să 
spargă conjunctura nefastă 
este, în opinia interlo
cutorilor, o privatizare a 
societății, prin cumpărarea 
pachetului majoritar de 
acțiuni de către o firmă cu 
potențial investițional 
puternic. Pentru un astfel de 
proces de privatizare însă, 
trebuie să concure fericit o 
serie de factori. Dincolo de 
nivelul datoriilor firmei, de

fi urmărit controlul costurilor^ 

gestiunea inventarului, controlul 
aprovizionării și producției, al calității 
și vânzărilor.

Avantajele introducerii unui 
asemenea sistem sunt foarte multe, 
în primul rând, sunt eliminați așa- 
numiții „timpi morii”, reducându-se 
semnificativ timpul necesar realizării, 
unui produs. Există un control per
manent pentru fiecare etapă a 
procesului de producție. Poate fi 

aflat în câteva secunde stocul de 
materii prime, cererea, oferta și cali
tatea fiecărui produs finit în parte.

UN IMAN a fost implementat cu 
succes în întreprinderi de mase 
plastice, mobilier, aeronautică, 
mașini, produse farmaceutice și 
electronice. Și în România, două 
întreprinderi: SAMUS Dej și ILEFOR 
Tg. Mureș, au achiziționat de curând 
noul pachet de programe. Toți cei 
interesați de pachetul de programe 
vor putea să „exerseze” utilizarea 
acestuia din orice nod al rețelei 
RoLink pe serverul uniman.iinjc.ro.

Andrei NiSTOR, 

prețul el de vânzare este 
deosebit de importantă, în 
cazul Talc-Dolomită S.A., 
starea zăcămintelor. Dacă 
la dolomită rezervele ajung 
pe sute de ani de acum 
înainte, zăcământul de talc 
a devenit extrem de limitat 
cele mai optimiste prog
noze acordându-i încă 6-7 
ani de exploatare. Pentru 
acest an dl director Spătaru 
își pune speranțe de mal 
bine în comenzi făcute 
pentru cantități importante 
de criblură asfaltică 
folosită la construirea sau 
reabilitarea de șosele. Pe 
termen lung însă, dacă nu 
se va ivi un investitor 
puternic, previziunile 
interlocutorilor sunt 
sumbre culminând chiar cu 
posibilitatea falimentului 
firmei în contextul general 
al falimentării unor întregi 
ramuri industriale.

Adrian SĂLÂGEAN

TAXEI
zyxjt©

De la dl ec. Dănut1 
Ciocoiu, director adjunct al 
Sucursalei Hunedoara-Deva a 
CEC, am aflat că azi și mâine 
se mai încasează taxa auto 
pentru drumuri (denumită și 
taxa Băsescu) la toate 
filialele și agențiile din județ. 
Luni și marți (30 și respectiv 
31 martie a.c.) plățile se mai 
pot face numai la Sucursala 
din Deva și la filialele din 
Hunedoara și Petroșani.

Deci, pentru cei aflați în 
restanță, ultima șansă de a 
nu ajunge la plăți majorate. 
(N.T.)

Potrivit informației primite 
de ia conducerea Sucursalei 
Hunedoara-Deva a CEC, în 
conformitate cu prevederile 
Ordinuluinr. 521/1998 ai M.F., 
azi, joi, 26 martie a.c., se 
lansează o nouă emisiune de 
titluri de stat în valoare de 200 
miliarde iei pe întreaga țară. 
Din suma respectivă pentru 
județul nostru s-au solicitat 
trei miliarde iei.

LĂNSĂREĂ uneî 
NOI EMISIUNI 
UE TITLURI OE 

. stat >
Valoarea nominală a unui 

certificat este de un milion iei. 
Scadența certificatului este la 
data de 25 iunie 1998. Spre 
deosebire de emisiunile 
anterioare de această dată nu 
se mai admite răscumpărarea 
în avans a certificatelor, 
dobânda ahuaiă acordată fiind 
de 70 ia sută.

Menționăm că în județul 
nostru titlurile de stat pot fi 
procurate de cei interesați 
de ia Sucursala și Agenția 
de pe strada Libertății din 
Deva, precum și de ia 
filialele CEC din Hunedoara 
și Petroșani. (N. T.)

ECOURI PE MARGINEA UNUI ARTICOL
Recent publicata anchetă 

purtând titlul „Scopul scuză 
mijloacele" - o sintagmă mai 
actuală cu oricând" a trezit 
ecouri în rândul cititorilor 
ziarului. Din Orăștie a sosit pe 
adresa „Cuvântului liber” o 
scrisoare, prin care expe- 
ditoarea aprobă încă din 
primele rânduri conținutul 
articolului cu titlul de mai sus, 
apărut în nr. 2096 din 14-15 
martie a.c.

„Față de acest articol, nu 
pot să nu vă redau și eu 
zvonurile și realitățile din 
orașul nostru - scrie 
dumneaei. De ce vă dau 
dreptate? Am pățit pe pielea 
mea. Am un copil mic și m- 
am înscris cu familia - și cu 
copilul - la un medic 
generalist fără să-mi dau 
seama cât se pricepe la 
tratarea copiilor. Mi s-a 
îmbolnăvit copilul, mi-a 
prescris o rețetă și m-am dus 
la farmacie cu ea, la care

Mai multe mii de. salariați 
de la Siderurgica SA Hune
doara, la care s-au alăturat și 
marile sindicate din zonă, au 
protestat marți după amiază în 
cadrul unui miting organizat în 
fața Casei de cultură din 
localitate de către Sidicatul 
"Siderurgistul”.

Nemulțumiți de ceea ce se 
întâmplă în uzina siderurgică, 
cât și în celelalte sectoare 
economico-sociale, liderii de 
sindicat care au luat cuvântul 
și-au exprimat dezacordul total
față de actuala politică pe care 
o duce Executivul în frunte cu 
premierul Victor Ciorbea, față 
de înrăutățirea condiției sociale 
a mii și mii de oameni care se 
văd ajunși dincolo de pragul 
sărăciei. Vorbitorii au acuzat în 
termeni duri lipsa de răs
pundere a actualului Guvern 
față de Siderurgica SA 
Hunedoara, societate la care 
în ultimele 16 luni nu s-a 
deplasat nici măcar un director 
general din cadrul Ministerului 
Industriilor și Comerțului. Prin 
programul de restructurare 
făcut de la București nu se 
urmărește altceva decât 
lichidarea Hunedoarei, fără a 
se oferi o alternativă zonei.

Prin acțiunile organizate de 
către sindicate s-a reușit 

farmacista a exclamat: 
“Doamnă, dar aceste 
medicamente sunt pentru 
adulți, nu pentru copii. Dacă vi 
le eliberez, riscați să vi se 
îmbolnăvească copilul, să-l

vii

internați în spital.” Față de 
această situație, am rămas 
tablou, fapt pentru care mă 
simt obligată să vă relatez 
cum „merg" lucrurile în 
Orăștie”.

în continuare cititoarea 
noastră ne scrie despre o 
seamă de nereguli care vin să 
confirme sintagma „Scopul 
scuză mijloacele". Reținem că 
un medic de la o fabrică din 
oraș a dat un interviu la radio, 
unde a spus răspicat: dacă 
salariații de la fabrică nu se

blocarea acestuia, s-a mai 
spus de către sindicaliști, 
întrucât “Bucureștiul” nu a 
dorit altceva decât dez
afectarea fluxului primar de 
la Hunedoara, conservarea 
a opt laminoare, iar 
Siderurgica urma să fie 
transformată într-o simplă 
întreprindere. Dl Petru 
Vaidoș a pus sub semnul 
întrebării măsura recentă de 
întrerupere a gazului pro
movată de către Romgaz 
care a întrerupt gazul de la
societate deși aceasta a 
contractat și plătit anticipat 
85 la sută din necesar.

Pe tot parcursul mi
tingului s-au strigat lozinci 
împotriva Guvernului condus 
de către Victor Ciorbea, 
cerându-i-se să-și dea 
demisia.

Liderii de sindicat și-au 
mai exprimat hotărârea de a 
recurge la toate formele de 
protest legale pentru a 
determina actuala con
ducere a țării să-și întoarcă 
fața către problemele grave 
care duc în pragul disperării 
mii de oameni.

Cornel POENAR 
J

înscriu la mine, să-și ia adio 
de la concedii medicale, 
rețete compensate ș.a. Ne 
mai scrie că unii medici 
generaliști au început să-și 
înscrie pacienții trimițând pe 
„teren” - tată, mamă, soră, 
frate sau femeia de serviciu. 
Unii fac și presiuni: te tratez 
dacă mergi și te înscrii la 
nevasta mea care este 
medic la circă. „S-au mai 
auzit - continuă expe- 
ditoarea misivei - și 
cuvintele mergi si te înscrie 
la X sau la Y, cd în caz 
contrar nu-ți mai repar 
instalația de gaz, sau 
înscrieți-vă la fiica mea 
dacă vreți să vă mai 
eliberez rețete compensate, 
toate acestea circulă prin 
oraș și se transmit la o 
șuetă, la o cafea".

___________ Estera SlNA
(Continuare în pag. 2)
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Specialiștii agricoli se simt frustrați
........ ..... iiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllliiiimiiiiiiiiiii..............

La un recent simpozion 
pe teme de agricultură, ce a 
avut loc la Centrul agricol din 

' B-ad, dl ing. Florian Tomuș, 
de ia Centrul agricol Vața de 

! Jos, a adus pe bună dreptate 
i in discuție condiția actuală 
i precară a agronomilor, care 
I nu se simt câtuși de puțin 
| încurajați să facă agricultură 

i j performantă, nici cel puțin pe 
p cont propriu. în acest sens, 

r.a și alți speciaiiști din zonă, 
își exprima dezamăgirea pen
tru faptul că în prezent ei nu 
prea își mai găsesc obiectul 
muncii, unii neavând în 
proprietate nici un mp de 

'I pământ.
în context, specialistul și- 

a exprimat părerea că 
această categorie de "mese
riași" ar fi cea mai în măsură

ECOURI PE MARGINEA UNUI ARTICOL
(Urmare din pag. 1)

Ceea ce o revoltă mai 
mult pe dna din Orăștie, 
considerând că este o mare 
greșeală, este faptul că 
medici de adulți au înscris pe 
liste și copii pe care nu știu 
să-i trateze.

„Oare unui ordin dat de 
Ministerul Sănătății nu i se pot 
aduce îmbunătățiri?" Urmea
ză o altă întrebare și anume 
dacă medicii pediatri își vor 
face numărul de pacienți 

kpentru că generaliștii le-au

( Hotelul "Decebal” Deva

f JOI
26 MARTIE

TVR I
6.00 România: ora 6 fixl 8.30 

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
Cluj 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, 
ep. 107) 18.00 Timpul Europei 
(mag. politic) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 180) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 
18) 22.15 Reflecții rutiere 22.30 
Cu ochii'n 4 (anchetă) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.00 Ca
nary Wharf (s, ep. 123)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 

V _______

să fie ajutată sub toate 
aspectele, cu resurse 
financiare, materiale și cu alte 
facilități pentru a organiza 
microferme, ferme și orice tip 
de exploatație agricolă, 
specializate sau mixte, care 
să fie profitabile, să constituie 
nuclee adevărate pentru 
practicarea unei agriculturi 
performante.

Desigur că ieșirea din 
sistemul practicării unei 
agriculturi numai pentru 
subzistență nu este posibilă 
fără un program coerent și 
susținut de investiții, în scopul 
formării unor exploatații 
agricole viabile, unde să se 
aplice tehnologii performante. 
Dacă prin Legea circulației 
terenurilor se oferă posi- 
bilitatea de a atinge un 

luat copiii. ,,Eu nu mai am 
încredere în medicul gene
ralist, fapt pentru care mă mut 
la unul de copii."

în încheierea depeșei, 
doamna din Orăștie face 
câteva recomandări și anume 
copiii să fie preluați în 
totalitate de medicii pediatri 
care s-au specializat în acest 
domeniu, apariția în presă a 
mai multor articole pe această 
temă și din care să reiasă 
termenul limită pentru 
înscrieri, întrucât nu s-a 
înscris nici jumătate din

Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 
Natură și civilizație (do/r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Magazin sportiv 13.15 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.) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 19) 21.00 în fața 
dvs.l 22.00 îngerul albastru 
(dramă Germania 1930)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Sirenele (s) 11.00 
Stăpânul (f/r) 12.40 Mizerabilii 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat 
(s, ep. 99) 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 Râul din 

asemenea obiectiv, restric
țiile de ordin financiar, 
respectiv lipsa banilor, 
constituie un serios han
dicap pentru realizarea lui, 
comparativ cu alte țări unde 
se acordă credite neram
bursabile sau cu dobândă 
cu mult redusă față de cea 
practicată de către bănci 
pentru creditele acordate în 
alte scopuri decât cele 
vizând producția agricolă.

Este un serios motiv de 
meditație pentru cei ce 
conduc destinele țării, dacă 
dorim cu adevărat să ne 
regăsim și noi în rândul 
țărilor cu agricultură per
formantă, să ne integrăm cu 
adevărat în structurile 
europene. (N.T.) 

populația orașului,,,doar cei 
ce au fost obligați de medicii 
de întreprindere și’cei luați 
cu japca"; mai sesizează 
faptul că medicii din sate au 
început să înscrie cetățeni 
din oraș, exemplificând în 
paranteză localitatea.

în încheiere, semnatara 
rândurilor trimise consideră 
că Direcția Sanitară 
Județeană ar trebui să se 
implice mai mult în această 
problemă a medicului de 
familie, să nu fie pasivă la 
semnalele ziarului._______ y 

adâncuri (thriller SUA 1989) 
21.40 Falsă identitate (s, ep. 7)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TY
7.00 Ora 7, bună dimineațal 

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Secretele lui Rachel (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Pro și con
tra (talkshow/r) 14.30 Nemu
ritorul (s/r) 15.15 Maria (s, ep. 
144) 16.15 Marimar (s, ep 74) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Ches
tiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 
68) 21.15 Nikita (s, ep. 3) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 63) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow) 0.00 Prima pagină 
0.15 Nemuritorul (s, ep. ultimul 
ep.)

z .
în economiile moderne, 

cumpărătorii publici sau 
privați sunt din ce în ce mai 
interesați să obțină garanții 
reale privind calitatea 
produselor sau a serviciilor 
pe care le achiziționează. 
Trebuie remarcat, ca un ele
ment de importanță deo
sebită, faptul că certificarea 
sistemelor calității și calității 
în general cuprinde nu numai 
activitățile de producție 
propriu-zise, ci și pe cele din 
întregul domeniu al ser
viciilor, inclusiv al comerțului.

Integrarea României în 
Uniunea Europeană necesită 
în primul rând alinierea

SEMINARUL ORGANIZAT LA 31 MARTIE A.C. 
DE CAT DEVA ARE CA TEMA 

MANAGEMENTUL 
CALITĂȚII PRODUSELOR 

Șl SERVICIILOR
condițiilor de producție la 
cerințele standardelor euro
pene. Un loc aparte îl ocupă 
cerințele privind asigurarea 
calității și certificarea 
produselor și serviciilor con
form standardelor din seria 
ISO - 9000 și KW -45000, 
precum și la cele privind 
protecția mediului încon
jurător conform seriei de 
standarde ISO -14000.

în scopul rezolvării 
acestor probleme de maximă 
însemnătate în România s-a 
constituit Sistemul Național al 
Calității, sistem care abor
dează toate activitățile spe
cifice domeniului asigurării și 
certificării calității produselor 
și serviciilor. în context 
amintesc faptul că disting trei 
tipuri de bază de certificare:

- certificarea personalului 
care atestă competența 
profesioniștilor față de criterii 
prestabilite;

- certificarea de produse 
sau de servicii care atestă că 
proprietățile unui bun sau ale 
unei prestații sunt conforme 
cu specificațiile tehnice, 
adesea standardizate;

- certificarea întreprin
derilor care atestă confor-

- -

PRIMA TY
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. 70) 16.00 Frecventa ra
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 70) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 71) 20.00 911: Apel 
de urgență! (s) 21.00 Viață la 
limită (dramă SUA ’97) 23.30 
Știri 0.00 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Cinemateca de acasă: Podul 
Cassandra (f.RFG/ltalia/Franța 
1976) 16.00 Secrete de familie 
(s/r) 17.00 Antonella (s) 17.45

X 
mitatea sistemului calității 
întreprinderii cu stan
dardele din seria ISO 9000 
sau ISO 14000, în cazul 
protecției mediului.

Certificarea permite, în 
același timp, să se evite 
controale inutile și 
costisitoare și să se 
asigure o perfectă sinergie 
între practica comercială și 
restricțiile legii.

SC FIATEST QUALITY 
SYSTEMS BUCUREȘTI - în 
prezent cea mai importantă 
societate de consultanță și 
instruire în domeniul Siste
melor Calității din România 
- posedă o experiență 

deosebită în proiectarea și 
implementarea sistemelor 
calității conform stan
dardelor sus-menționate. 
Marile companii industriale 
din România au folosit din 
plin competența specia
liștilor acestei societăți. 
Remarcabil este faptul că 
majoritatea societăților 
care au beneficiat de 
serviciile FIATEST QUA
LITY SYSTEMS sunt în 
prezent clienți permanenți 
ai acesteia.

în scopul cunoașterii 
pașilor concreți ce se 
impun pentru realizarea 
obiectivelor pe care vi le 
propuneți, FIATEST QUA
LITY SYSTEMS, în cola
borare cu CENTRUL DE 
AFACERI TRANSILVANIA, 
vă invită la prezentarea 
programelor noastre în 
domeniu, care va avea ioc 
în data de 31 martie 1998, 
ora 11,00, în Sala de Proto
col a Hotelului Decebal din 
Deva. Vă așteptăm.

Ec. Flavia Isabella ARȘOI 
director executiv al 

Centrului de Afaceri 
Transilvania - Deva 

________________________ y
Concursul de Acasă 18.00^ 
Antonella (s) 18.45 Marielena 
(s) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s)
21.45 Nimic personal (s)
22.45 Cinemateca de acasă: 
M.A.S.H. (co. SUA 1970) 1.45 
Secrete de familie (s)

PRO TY * DEVA
06 0-06.15 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 1-DEYA
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)
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Q BERBEC 
(21.III - 20.IV)

O zi în care v-ați programat 
să vă odihniți, dar nu prea 
veți avea parte de timp; 
musafiri neașteptați vă vor 
da programul peste cap. Asta 
însă nu vă va deranja.
O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Nu reușiți să faceți tot ce v- 
ați propus și acest lucru vă 
cam deranjează. Un ajutor 
neașteptat va veni chiar în 
ultimul moment. Rudele vă 
apreciază pentru tot ceea ce 
faceți, ceea ce vă dă 
încredere.
Q GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Nu vă agitați, nu vă 
panicați, veți avea timp 
pentru tot ce v-ați propus. 
Găsiți-vă câteva ore de 
odihnă pentru a putea rămâne 
în formă până seara târziu. 
O RAC
(23.VI - 23.VII)

Ați dori să intrați într-un 
magazin și să vă cumpărați 
tot ce doriți. Dacă bugetul vă 
permite ați putea da curs 
acestui impuls atât de 
omenesc. Dacă nu, nu aveți 
decât să munciți pentru a 
ajunge la acest nivel.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Dorința dv de a vă implica în 
tot felul de activități intelec
tuale nu este binevenită. Mai 
bine ați ceda insistențelor 
părinților care ar dori să le dați 
o mână de ajutor în rezolvarea 
problemelor casnice.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Se întrevăd mari posibilități 
de câștiguri. N-ar fi exclus să 
primiți pe neașteptate o sumă 
de bani sau un cadou. în rest, 
manifestați răbdare în tot ce 
doriți să întreprindeți.

Q BALANȚĂ 
(23.IX ■ 23.X)

Nu aveți nici un chef să 
faceți ceea ce ar trebui. Un 
gând rebel vă dă târcoale, 
dar prudența vă sfătuiește să 
nu-l luați în seamă. Cineva 
așteaptă un răspuns de la dv 
și ar fi bine să nu întârziați 
prea mult.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Sunteți irascibil fără un 
motiv anume. Vă tot gândiți 
la anumite evenimente care 
sunt oricum de domeniul 
trecutului și asta nu face 
decât să vă înrăutățească 
starea de spirit.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI ■ 20.XII)

Este posibil să aveți nevoie de 
medic, măcar pentru niște 
investigații. Aveți de făcut o 
mulțime de drumuri și nu aveți 
nici o șansă de a le ocoli. Un 
animal s-ar putea să vă agreseze. 

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Dați dovadă de prea multă 
mobilitate psihică șl mintală, 
așa încât nu încercați să vă 
convingeți colegii de faptul 
că aveți dreptate. Sunteți 
tentat să exagerați proble
mele pe care le aveți, dar se 
va găsi cineva care să vă 
aducă la realitate.

Q VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

în casa dv se anunță o 
activitate febrilă, curățenie 
generală, reparații, schimbarea 
mobilierului. Copiii au nevoie 
de ceva mai multă atenție - nu- 
i lăsati de izbeliște!

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

O veste neplăcută, o femeie 
pe care o cunoașteți de multă 
vreme se află internată în 
spital. Nu este nimic grav, 
totuși Știrea vă tulbură și nu 
sunteți bun de nimic. Ar fi 
bine însă să vă reveniți.
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Amânarea liberalizării exportului
Mircea Ciumara, ministrul 

Industriei și Comerțului, a a- 
nunțat că România va încerca 
să obțină amânarea liberalizării 
exportului unor produse în țările 
comunitare. "Noi solicităm la 
Bruxelles să ni se dea un ter
men de grație de până la cinci 
ani, pentru că industria româ
nească nu este pregătită să 
facă față unei liberalizări 
bruște", a spus Ciumara. Libe
ralizarea exporturilor românești 
în țările comunității europene 
este prevăzută în Acordul de 
asociere între România și țările 
membre ale comunității euro
pene și a intrat în vigoare la 11 
ianuarie 1998. Ciumara a re
cunoscut că liberalizarea ex
portului de materii prime a a- 
fectat unele sectoare din in
dustria românească. "Noi am 
semnat un angajament, dar nu 
am luat nici o măsură pentru
— ■■■ ■ ----- ----------- ■■■ 

Soarta Băncii Columna
Curtea Supremă de Jus

tiție a decis ca soarta Băncii 
Columna să fie hotărâtă de 
către Tribunalul București. 
Instanța supremă a respins 
cererea de strămutare a pro
cesului, la o altă instanță din 
țară, solicitată de reprezen
tantul instituției bancare.

La sfârșitul anului trecut, Fon
dul Proprietății de Stat (FPS) și 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni (CEC) au înaintat, la Sec
ția Comercială a Tribunalului Bu
curești, o acțiune prin care au

restructurarea industriei", a 
spus Ciumara.

Ministrul Industriei și Co
merțului a fost audiat de către 
Comisia economică din Senat, 
care anchetează modul în ca
re industria românească a fost 
afectată de liberalizarea expor
tului de materii prime. Sena
torii din Comisia economică i- 
au audiat la Senat pe secre
tarul de stat Liviu Hagea de la 
Ministerul Industriei și Comer
țului, precum și pe mai mulți 
directori de întreprinderi din 
industria textilă și de confecții, 
industria pielăriei si industria 
lemnului.

Concluziile comisiei de an
chetă constituită de Comisia 
economică ar putea fi cunos
cute săptămâna viitoare. Comi
sia va elabora un raport, care 
va fi prezentat în plenul Se
natului.

solicitat declanșarea procedurii de 
reorganizare sau lichidare a Băncii 
Columna, conform legii 64/1995.

FPS și CEC au susținut în 
instanță că banca se află în 
imposibilitatea de a restitui 
datoriile pe care le are față de 
cele două creditoare. Banca 
Columna a negat încă db la 
începutul procesului că ar fi în 
imposibilitate de plată. Tribu
nalul București urmează să se 
pronunțe asupra cererilor for
mulate de către FPS și CEC, 
în cursul acestei luni.

într-un loc pitoresc, deo
sebit prin varietatea peisajului 
și bogăția pădurilor de brad și 
fag, la 40 km de Fălticeni, se 
află o mănăstire care și-a luat 
numele de la un mic izvor de 
apă sărată și ușor sulfuroasă: 
Slatina.

Călugărul care ne-a pre
luat de la intrare grupul, ne-a 
schițat în cuvinte puține, dar 
pline de simțire, atât istoria 
zbuciumată a mănăstirii cât și 
fapte de viață monahală din 
zilele noastre.

Impunătoarea mănăstire 
cu aspect de cetate a Slatinei 
este unicul monument

MĂNĂSTIREA SLATINA
construit în vremea lui Ale
xandru Lăpușneanu, la mijlocul 
sec. a XVI-lea. Stilul tradițional 
a fost îmbogățit cu elemente noi 
cum ar fi folosirea marmurii, 
aflată aici din belșug, dând o 
notă de Renaștere italiană, cu 
totul nouă în arhitectura moldo
venească, datorită exigențelor 
lui Lăpușneanu care călătorise 
mult în străinătate.

în acest cadru auster de ce
tate și mănăstire s-a încercat 

crearea unei atmosfere calde, 
de curte, prin construirea lo
cuințelor din jur și prin ame
najarea grădinii. Biserica se 
află în mijlocul acestei grădini. 
Silueta ei este impunătoare, 
asemănăndu-se cu cea a unei 
mitropolii. Planul construcției 
este lipsit de abside laterale 
vizibile în exterior, ele fiind 
săpate doar în grosimea zi
durilor naosului.

Interiorul bisericii dă impre
sia de spațiu vast și înălțime. 
Pictura, executată sub influența 
grecească, a fost refăcută în 
1828. Desenul este stângaci, 
culorile sunt stridente și de cali
tate inferioară. Cu toate aces
tea, refăcute total în secolul 
trecut, portretele și costumele 
amintesc doar vag de modelul 
original. Pictura are caracter de 
narațiune, descriind în bogate 
elemente de peisaj diverse te
me, îndeosebi episoade din 
viața Sfântului loan cel Nou de 
la Suceava. Tabloul votiv îl re
prezintă pe ctitor, Alexandru 
Lăpușneanu, urmat de fiul 
Constantin, doamna Ruxandra 
și ceilalți copii.

Din mobilierul, argintăria și 
icoanele cu care a fost înzes
trată de ctitorii ei, nu se mai 

păstrează nimic, cu excepția 
jilțului lui Lăpușneanu, aflat în 
prezent la Muzeul de Istorie a 
Moldovei din lași. Un chivot 
de la Veniamin Costache, o 
carte ferecată din Țar.a Româ
nească, tâmpla de stil baroc 
târziu, de influență rusă, sunt 
unicele lucrări cu care s-a 
încercat înfrumusețarea mo
numentului.

Ceea ce ne-a impresionat 
în mod deosebit a fost renun
țarea în ultimii ani de viață la 
domnie a domnitorului Ale
xandru Lăpușneanu în favoa
rea vieții închinate Domnului. 
Pe piatra de mormânt, dăltuită 
în litere chirilice, mâna unui 
pietrar transilvănean a scris: 
"Această groapă este a mo
nahului Pahomie, care s-a 
strămutat din viața de aici la 
veșnicele lăcașuri și a fost 
îngropat aici, în ctitoria lui."

La plecare, după ce am 
privit din exterior chiliile aus
tere ale călugărilor, am co
mentat dorința de cultură, de 
frumos, de credință a domni 
torilor Moldovei secolelor XV- 
XVIII. Și fiindcă drumul nostru 
de întoarcere trecea prin Su
ceava, n-am ocolit o frumoasă 
mănăstire construită în timpul 
Unirii Moldovei cu Țara Româ
nească din timpul lui Mihai Vi
teazul: Dragomirna.

Ina JURCONE

CONNEX

CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurte) se oteră GRATUIT până la 30 iunie Oferta esle valabilă numai • 
pentru abonații CONNEX GSM care folosesc acest serviciu în România în alara teritoriului României se 

taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming CONNEX GSM.
* * Cele 100 de minute se vor credita pentru prima sau a doua factură.

Mk * * * Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de minute/lună se vor taxa la tariful CONNEX CLUB. 

Nu sunt incluse convorbirile internaționale si Roaming.
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„ȘANSE EGALE 
PENTRU TEMEI” 

în această lună, la Bala 
Mare, s-a desfășurat seminarul 
cu tema „Șanse egale pentru 
femei". A fost organizat de 
Forumul Social-Democrat al 
Femeilor din România. Lucrările 
s-au desfășurat timp de două 
zile și au fost structurate în 5 
ateliere de lucru. La simpozion 
participarea a fost numeroasă, 
fiind prezente și reprezentante 
ale Partidului Laburist din Anglia. 
Din județul nostru au luat parte 
la lucrări 3 membre ale Orga
nizației de Femei a Partidului 
Democrat, care au propus 
amendamente interesante la 
Proiectul de Regulament al 
organizațiilor de femei.

Cel mai interesant atelier a 
fost cel care a abordat „politicile 
de gen”, care se referă la 
diferențele în rolurile sociale și 
responsabilitățile bărbaților și 
femeilor. S-a subliniat că rolul 
primar - reproductiv și domestic 
- al femeii trebuie completat cu 
cel de lucrătoare productive. 
(V.R.)

•> - Soțul meu vrea să1 
divorțăm.»

- Poate el să renunțe la 
tine?

- Oho, s-a lăsat el și de 
fumat...

* * *

<• - Domnule doctor,
uitați-vă la bărbatul meu, a 
ajuns o ruină. Ce să mă fac?

- Să mergeți cu el la 
un... arheolog!

* * *

•>O renumită cântă

reață, la vamă: 
-Aveți ceva de declarat?

o întreabă amabil vameșul.

Desigur! Unde-i 
microfonul?

* * *

<• - Viorico, logodnicul 
meu amână mereu cununia.

- Nu te mai mărita cu 
el, dragă. Dacă amână 
atâta nunta, imaginează-ți 
câte pretexte o să inventeze 
ca să tărăgăneze divorțul...

•> - Gicule, tu știi că 
nici o femeie nu cere sfatul 
altei femei în materie de 
toalete? Ce părere ai?

- E firesc. Nu-l întrebi 
pe dușman cum se câștigă 
războiul!

Culese de Hie LEAHU

“Vreau sâ Jiu apreciata 
pentru ceea ce sunt”

Fos^i Cooperativă de Credit 
Deva s-a transformat în Casa 
Teritorială a Cooperativelor de 
Credit, având asociate toate 
cele 16 cooperative de credit 
din județ. Președinta casei 
teritoriale este dna ingineră 
Lelia Pădurean, care a avut 
amabilitatea să răspundă 
câtorva îritrebări legate nu doar 
de profesie.

- Ce este de fapt “casa” a 
cărei președintă sunteți și pe 
ce principiu funcționează?

- Acordăm aici împrumuturi 
membrilor asociați, numai 
persoane fizice, dar ne ocupăm 
și de activitatea tuturor coope
rativelor de credit din județul 
Hunedoara. Suntem constituiți 
pe principiul întrajutorării 
membrilor asociați, aparținem 
de Federalcoop, cooperativele 
de credit integrându-se, la nivel 
național, mișcării cooperatiste 
întreținute prin Centrocoop. 
Organizații similare există în 
toate județele țării și în țările 
Europei.

Cum poate cineva deveni 
membru al casei teritoriale?

- Trebuie să depună cel 
puțin o parte socială, respectiv 
5.000 de lei, iar pentru a ridica 
un împrumut trebuie să depună 
o zecime din valoarea 
împrumutului solicitat, care nu 
va fi mai mare de 10 milioane 
de lei. Oamenii au posibilitatea 
să depună și economiile la noi, 
în. valoare chiar și numai de 

100.000 lei, pe termen de 1-3-6 
luni sau un an, cu posibilitatea 
ridicării dobânzii lunar sau la 
scadență. Siguranța mare a 
depunerilor rezultă din numărul 
mare de împrumuturi acordate, 
dar de valoare mică și cu garanții 
asigurătorii însemnate.

De vorbă cu dna 
Lelia Pădurean, 
președinta Casei 

Teritoriale a
Cooperativelor de 

Credit Deva
- Aveți un sediu frumos 

aranjat, cu mobilier funcțional, 
care dă un sentiment de 
încredere clienților dv.

- Din anul '86 sediul a fost tot 
aici, în strada 22 Decembrie. în 
urmă cu trei ani am început 
renovările pe care le-am făcut 
treptat, cu fonduri proprii, multe 
lucrări fiind efectuate de către 
salariații unității.

- Care este atmosfera în 
colectivul pe care-l conduceți? 
Nu-i greu pentru o femeie, care 
are și alte responsabilități 
familiale, să conducă?

- Majoritatea la noi o for
mează femeile. Bărbații angajați 
sunt în număr de trei, iar media 
de vârstă este de 36 de ani. Este 
o atmosferă de lucru bună, 
fiecare lucrând cu seriozitate 
deoarece volumul de activitate 
este mare. Avem 6.000 de 

membri și controlăm și 
unitățile din teritoriu. în ceea 
ce privește conducerea, 
principiul meu este să te impui 
prin ceea ce faci, nu să dai cu 
pumnul în masă. Dacă pro
fesional ești foarte bun, iar ca 
om te încadrezi în limitele 
normalului, nu poți fi decât 
apreciat.

- Se pare că matematica 
și calculatoarele sunt 
pasiunile dv. Vă ajunge 
timpul și pentru ele și 
pentru familie?

- într-adevăr. Prpfesia mea 
ca și a soțului este aceea de 
inginer în domeniul calcu
latoarelor, și el pasionat de 
munca lui. Am fost colegi la 
aceeași facultate în Timișoara 
și în '84 ne-am căsătorit iar la 
un an ne-am stabilit în Deva, 
el fiind din Vețel. Lucrez aici 
între 8 și chiar 10 ore când e 
nevoie, căci și aici, ca oriunde, 
poate apărea neprevăzutul. 
Atmosfera de bună înțelegere 
în cămin este în folosul 
fiecăruia și mai ales în 
creșterea și educarea celor 
doi copii - Ramona și Darian. 
De mare ajutor însă ne sunt 
părinții, mama mea profesoară 
pensionară, pe care i-am adus 
din Gorj mai aproape de noi și 
mă bucur că s-au acomodat. 
Unirea familiei a fost cea mai 
mare bucurie pentru copiii 
noștri.

Estera SfNA

Aimbofuf conunabaiii*
senzația sentimentului netrăit 
până atunci, al primului 
gând: pentru mama; existența 
unei flori, faptul că eu eram 
acolo observându-i mișcările, 
ascultându-i sunetele vieții 

Imaginea rămâne ca un 
dar, ea îmi transmite iubirea 
ca un elixir vital al mamei 
către mine, al mamei către 
mama sa — simbolul con
tinuității.

Amintește-ți că este cu tine 
și nu o uita cum fac alții 
adesea, pentru că vine o vreme 
în care ai vrea să renunți la 
toate bucuriile, gândurile și 
visele ca să o poți întoarce pe 
MAMA din „drum ”.

Primele flori ale pri
măverii, pritpul meu gând 
sunt pentru Tine, MAMA.

Trăim într-o lume care ne 
solicită la delimitări, la acțiuni 
și mișcare, iar pentru marea 
majoritate grijile existenței 
devin stresante. Obosiți, 
rareori observăm cât de puțin 
ne trebuie pentru a fi fericiți.

Privesc în ochii mamei, se 
bucură ca un copil la vederea 
primei jucării, atunci când i-~ 
am dăruit buchețelul de 
zambile, li dăruisem flori în 
fiecare an, dar acum... le-a 
sărutat și le-a mângâiat ca pe o 
minune, apoi pe fața ei a 
apărut o umbră: a gândului 
spre mama el

in fața mea se relevă 
imaginea Femeii ca un simbol 
al Eternității, fără ea este ca și 
cum ai rupe simetria dintre 
„înainte” și „după”. Pentru o 
clipă, m-am uitat la ea, 
aproape hipnotizată de Carmen MICU

Povesti adevărate: Scrisoarea

„Am ceva pentru 
dumneavoastră” - i-a spus un 
copil, într-o zi, dnei Viorica llea, 
directoarea Casei de Copii Nr. 
2 Deva. Acel ceva era o lu
crare de control la matematică 
pentru care Ionel Stângaciu a 
primit notă maximă. în absența 

| unei mame sau a altei 
persoane dragi copilul a simțit 
nevoia să-și împartă bucuria 
succesului cu cineva care-i 
este apropiat.

Și nu este singurul copil 
care o face părtașă pe dna 
directoare la bucuriile ori 
problemele lui. Alături de 
lucrarea păstrată în sertarul 
biroului era pusă cu grijă o 
scrisoare, semnată de un alt 
Ionel. El are 10 ani și este în 
clasa I, pentru că o face a 
doua oară. Prima dată a fugit 
de-acasă și a abandonat 
școala. A fost descoperit de 
cea căreia îi este adresată 
scrisoarea - Alexandra Gulea 

- în Gara de Nord din București. 
Văzând că nu seamănă cu 
aurolacii care bântuie prin 
această gară dna Alexandra l-a 
dus pe Ionel Vlad la Casa de 
Copii „Gavroche" București, 
înainte de a ajunge la Deva a 
fost internat la Păclișa (pentru 
mania lui de a fugi de acasă). 
Aceeași persoană a intervenit 
ca el să fie adus la această casă 
de copii, de unde Ionel n-a mai 
fugit, deși merge și vine singur 
de la școala din apropiere.

Dacă de aici nu simte 
nevoia să mai plece se poate 
explica prin faptul că scrisoarea 
adresată „Dragă Alexandra", ca 
și cea trimisă anterior mamei, 
le-a scris împreună cu dna llea. 
De altfel dumneaei l-a sfătuit să 
le scrie, în special bine
făcătoarei sale, care i-a trimis 
un pachet din Franța. Dar în 
scrisoare, înainte de a-i mulțumi 
pentru pachet, Ionel îi scrie că 
are o învățătoare care nu l-a

( STIHII Șl ZODII )
bătut niciodată și este 
frumoasă. Afirmația copilului | 
este o altă explicație a 
faptului că de aici nu mai 
fuge, că se simte acasă.

Calificativul de „fru
moasă", pe care-l atribuie și | 
destinatarei scrisorii, cu 
siguranță că nu se referă 
exclusiv la aspectul fizic al I 
celor două femei, ci și la | 
sufletele lor. Suflete pe care 
le simte aproape, ca și pe al 
dnei directoare, căreia Ionel i- 
a spus ce dorește și mai ales 
ce nu vrea să scrie, îi | 
împărtășește grijile și i 
preocupările sale. Căci atât 
cei doi băieței cu numele de l 
Ionel cât și colegii lor din j 
casă se află la vârste la care 
doresc să se apropie de I 
femei cu suflete de mamă, I 
simt nevoia de a fi îndrumați 
și sprijiniți acum când fac 
primii pași în viață.

Viorica ROMAN

După opinia naturiștilor, foarte multe plante sunt lăsate pe pământ 
special pentru a trata omul. Și fiecare om își are corespondentul său 
în natură: planta sa, piatra sa. Dar mai spun ei există o corespondență 
directă și între părțile care se folosesc de la o plantă și zodia celui care 
se tratează cu ea. Se știe că există 12 zodii și patru semne - de 
pământ, de apă, de foc și de aer - numite stihii.

Cei născuți sub stihia pământului (zodiile Capricorn, Taur și 
Fecioară) ar trebui să folosească mai ales rădăcinile plantelor de leac, 
inclusiv ale celor întrebuințate în mâncare (morcov, țelină, toate 
rădăcinoasele comestibile). Nativilor zodiilor de apă (Rac, Scorpion, 
Pești) le sunt recomandate tulpinile plantelor iar pentru ai celor de aer 
(Gemeni, Balanță, Vărsător) sunt benefice frunzele (de ceapă, de 
varză, de copaci ș a.). Semnele de foc (Berbec, Leu, Săgetător) ar 
trebui să-și axeze tratamentul și alimentația pe flori și fructe.

O REȚETA MINUNE PENTRU 
ÎNGRIJIREA PĂRULUI

înainte de a vă spăla pe 
cap, aplicați o dată pe 
săptămână următorul 
amestec: două gălbenușuri 
de ou, o lingură de spirt și 
una de ulei, precum și 
conținutul unei fiole de 
vitamina A. Lăsați să 
pătrundă în pielea capului, 

la rădăcina firelor de păr, 
timp de câteva ore, după 
care spălațî părul cu un 
șampon moale.

'Acum, câ^i primăvară, 
puneți în apa de limpezit 
un decoct de urzici care va 
întări rădăcina părului și 
îl va apreta.

MICI,

MARI
□ Picurați pe bucățica 

de bumbac cu care ștergeți 
ochelarii puțină glicerina, 
lentilele nu se vor mai aburi.

□ Mătasea se croiește 
mult mai ușor dacă se așază 
sub material un prosop 
flaușat.

□ Pâinea proaspătă se 
poate tăia ușor în felii sub
țiri, fără să se fărâmițeze, 
dacă se încălzește cuțitul pe 
aragaz sau se scufundă un 
minut în apă clocotită.

□ Petele de pe argin
tărie se înlătură frecându-se 
cu o cârpă aspră de in sau 
de cânepă înmuiată în oțet; 
se limpezesc în apă rece și 
se usucă cu rumeguș de 
lemn.

□ Din plicuri vechi și 
hârtie de ziar, cu ajutorul 
unui perforator, faceți 
confeti; ele se folosesc 
pentru a curăța rapid sticlele 
murdare de ulei. Introduceți 
în sticlă puțină apă călduță, 
o lingură de oțet și un pumn 
de confeti, agitați energic.

□ Petele de fier de 
călcat de pe albiturile de 
bumbac sau in se scot cu 
apă oxigenată. La un pahar 
de apă caldă se adaugă o 
linguriță de apă oxigenată și 
o treime de linguriță de 
amoniac. Cu această soluție 
se freacă țesătura, iar apoi 
se spală cu apă.

□ înainte de vopsit, un 
articol vestimentar trebuie 
bine curățat de praf și de 
alte pete, în special de cele 
de grăsime, limpezit bine și 
nu trebuie uscat. Materialul 
umed absoarbe mai uniform 
vopseaua.

□ Tapiseria mobilei se 
curăță cu peria, de obicei în 
aer liber. In cameră, se va 
acoperi cu un cearșaf umed 
și se va bate cu un bătător.
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Cum muncesc 

aleșii noștri?
Despre modul cum se des

fășoară ședințele Consiliului 
municipal Deva în ziarul "Cu
vântul liber" s-a mai scris. Dacă 
o facem încă o dată, asta se 
datorește faptului că aici, în me
diul respectiv, adică, se întâmplă 
niște treburi de-a dreptul abe
rante, ca să nu zicem mai mult. 
Recent, în ultima ședință de 
consiliu, s-a propus spre apro
bare un proiect de hotărâre cu 
privire la Planul urbanistic al 
zonei din fața gării. Pe ordinea 
de zi se specifica aprobarea 
asocierii consiliului local cu firma 
Mc Donald's în vederea constru
irii unei unități dă alimentație 
publică. în proiectul de hotărâre 
însă era înscrisă și construcția în 
zona respectivă a unei stații de 
desfacere a benzinei și motorinei 
de către prestigioasa firmă Shell.

Când au auzit de treaba 
asta, adică de construirea unei 
noi benzinării în Deva, consilierii 
- cei mai mulți dintre ei - s-au 
ofuscat foarte puternic. Starea 
aceasta venea de acolo că pri
măria era din nou bănuită că 
pune la cale o afacere de tipul 
Mol despre care nici până în 
prezent nu se cunoaște adevărul 
cel adevărat, nu spus de unul și 
de altul. Vreme de două ore și 
mai bine au luat cuvântul dnii 
consilieri Costea, Stănilă, Bog
dan, Boca și alții. S-a vorbit în 
premieră, apoi s-a dat o replică, 
și încă una și încă una. Afir
mațiile, acuzele și scuzele s-au 
dat în paralel, în triunghi și chiar 
încrucișat încât la un moment 
dat nu mai știai cu precizie ce 
vrea să spună cel ce vorbea. 
Părerile și acuzele se încrucișau 
cu repeziciune și toată scena 
aducea cu ceea ce vedeam în 
western-urile americane într-un 
veritabil saloon când se încă- 
ierau toți cei prezenți, minus 
omul care cânta la pian.

La conducerea ședinței s-a 
aflat dl consilier Gheorghe Ni- 
țescu, un om care și-a însușit 
democrația foarte bine și a stă
pânit, în bună măsură, desfă
șurarea dezbaterilor. Concluzia 
și de fapt hotărârea consilierilor a 
fost aceea că, deocamdată, la 
Deva, Shell n-are ce căuta, ceea 
ce este păcat întrucât firma res
pectivă este una de înalt pres
tigiu internațional și ar fi adus la 
bugetul municipiului importante 
sume de bani.

Participând la ședința con
siliului local din 17 martie a.c. ni 
s-a confirmat un lucru pe care ni 
l-au spus unii dintre colaboratorii 
noștri și anume acela că între 
primăria Devei și consiliul local 
există relații nu de colaborare, ci 
de bănuială, suspiciune, de res
pingere chiar. Orice propune 
prima dintre cele două instituții 
trece foarte greu de cea de a 
doua, ba propunerea respectivă 
este chiar respinsă. Sigur, în 
democrație se poate întâmpla 
orice - cum se petrec lucrurile și 
la nivelul cel mai înalt - dar a 
refuza un lucru care ar fi cert 
benefic pentru municipiul reșe
dință de județ este un fapt pe 
care nu-l înțelegem. Pe cine ar 
deranja o nouă stație de desfa
cere a produselor petroliere ale 
firmei Shell? Poate pe patronii 
celorlalte unități de acest fel din 
Deva. Asta-i altă gâscă în altă 
traistă și nu comentăm proble
ma. Rândurile de față au rostul 
de a releva cum muncesc cei pe 
care i-am ales în fruntea munici
piului. Și sperăm că cititorii rân
durilor de mai sus au înțeles cum 
o fac. în interesul cui oare? Lă
săm întrebarea deschisă.

Desfacerea RAGCLîn trei 
societăți comerciale - un 

proces dificil
Așa cum scriam în pagina "Pulsurile Devei" de joia trecută, 

Consiliul local Deva a hotărât desfacerea Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală și Locativă în trei societăți comerciale: 
S.C. APATERM S A. - ce se va ocupa de aprovizionarea cu apă 
rece, apă caldă și căldură, S.C. SALUBRITATEA S.A. - ce are ca 
obiect de activitate curățenia municipiului - și S.C. URBAN 
CONSTRUCT S.A. al cărei domeniu este cât se poate de 
limpede.

Consiliul local a stabilit că procesul desfacerii RAGCL în trei 
societăți este un proces dificil, ce va dura maximum 60 de zile și 
se va desfășura după un program întocmit de conducerea 
actualei regii, eșalonat pe etape, domenii ș.a. în cele șaizeci de 
zile, cele trei societăți vor fi conduse de consilii de administrație 
formate din 7 membri - la prima - și din cinci la ultimele două, 
precum și de directori interimari aleși prin vot secret de consiliul 
local. S-au stabilit și sediile celor trei societăți. Prima dintre ele - 
APATERM - are sediul pe Bdul luliu Maniu, nr. 6, celelalte pe 
strada Em. Gojdu, nr. 83.

în cele 60 de zile se va proceda la inventarierea, în vederea 
delimitării, patrimoniului actualei regii de patrimoniul public și 
privat al municipiului și a patrimoniului ce le va fi distribuit celor 
trei societăți ce vor lua ființă. Se va proceda la delimitarea și 
împărțirea mijloacelor circulante, stabilirea numărului de personal, 
a bunurilor ce vor fi concesionate societăților ce se înființează, a 
caietelor de sardni, debitorilor, creditorilor ș.a. în finalul procesului 
se va proceda la alegerea, prin concurs, a managerilor celor trei 
societăți și a celor trei consilii de administrație ale acestora.

Noroaie până în inima orașului
Deși am semnalat încă de anul trecut un fapt neplăcut pentru 

Deva, și anume că în zilele cu ploi mai zdravene noroiul ajunge până 
la IPH, datorită inexistenței unor decantoare pe strada Coziei nu s-a 
mișcat nici un deget. Aici s-a propus de către locuitorii străzilor Coziei
și Eroilor executarea unor lucrări de drenare a apelor dar, din păcate, 
lucrurile au rămas ca-n... tren.

Ne facem datoria de a reaminti autorităților locale că și aceste 
străzi fac parte din municipiu, iar doleanțele locuitorilor celor două 
străzi nu sunt altele decât firești.

» —s— L  ' -■  

I Pășim, fără doar și poate, pe un drum bun
Este un lucru cert că acei 

oameni numiți gardieni publici, 
deși au trecut abia câțiva ani de 
la înființarea instituției respec
tive, și-au cucerit un prestigiu tot 
mai mult recunoscut de socie
tatea românească. Tocmai de 
aceea în perioada actuală se 
acționează nu numai pe linia 
păstrării acestuia, ci și în sensul 
consolidării lui. Pe această idee 
am discutat recent cu dl Tiberiu 
Ghilea, comandantul Detașa
mentului nr. 1 Deva. Ne-a spus, 
pentru început, interlocutorul 
nostru:

- Detașamentul se compune 
din 110 oameni, împărțiți în gru
pe conduse de dnii Dorin Sfa- 
riuc, Florian Stepan, Constantin 
Borza și Dorin Duță. Adjunctul 
meu este dl Ionel Lugojan. Cei 
mai mulți dintre gardieni au pos
turi fixe la societățile comerciale 
și instituțiile din municipiu iar 33 
au în sarcina lor curățenia, paza 
și ordinea localității, ei efec

tuează patrule prin oraș, douăzeci 
și patru de ore din douăzeci și 
patru.

Gardienii publici în viața societății

- Nu vă propunem să ne în
toarcem la începuturile detașa
mentului dv, ci să discutăm des
pre ce s-a reușit până acum.

- O foarte severă selecție a 
oamenilor pe care i-am încadrat. 
Pe cei necorespunzători i-am înlă
turat și am păstrat numai oameni 
tineri ce-și înțeleg atribuțiile ce le 
sunt încredințate.

- Ce atribuții au gardienii 
publici?

- Două sunt acestea, în prin
cipal. Prima să păzească insti
tuțiile sau societatea unde au post 
fix, iar a doua să vegheze la or
dinea, curățenia și liniștea vieții 
oamenilor. Pentru reușita activității 
noastre - și de fapt pe această

Oaspeți greci la
Deva

Dl Dimitris Sarris este pro
prietarul unui complex hotelier 
cu tradiție în stațiunea greacă 
Olympiada, situată pe malul 
Mării Egee. De curând l-am 
întâlnit la Deva, ocazie în care 
i-am solicitat câteva cuvinte 
asupra prezenței domniei sale 
în județul nostru.

- Am venit la Deva cu do
rința de a cunoaște autoritățile 
orașului, județul dumnea
voastră și nu în ultimul rând 
activitatea în domeniul turistic 
și cultural, apoi de a propune o 
colaborare pe această temă 
între orașul Olympiada și Deva. 
Sunt aici, în orașul dumnea
voastră, Deva, pentru a semna 
un contract de colaborare cu 
firma de turism Springtime, 
încă' din vara trecută am pus 
bazele unei colaborări, în a- 
ceste zile finalizându-se deja 
contractul nostru. Am ales fir
ma Springtime întrucât colabo
ratorii noștri cunosc toate con
dițiile pe care le putem oferi 
turiștilor din zona dumnea
voastră sau din România.. Mai 
mult decât atât am simțit și o 
datorie morală de a veni la 
Deva pentru că toți cei care au 
fost oaspeții hotelurilor mele m- 
au sunat și mi-au trimis nume
roase invitații în semn de mul
țumire și apreciere pentru cli
pele petrecute la noi în Grecia.

- Die Dimitris Sarris, ce 
oferiți, concret, turiștilor ro
mâni care vizitează Olym
piada?

- în primul rând stațiunea 
Olympiada este situată pe ma
lul mării, fiind o îmbinare per
fectă între albastrul mării și 
verdele pădurilor din apropiere.

linie acționăm cu cea mai mare 
seriozitate - gardienii trebuie să se 
ferească de băutură.

- Au fost semnalate niște 
cazuri.

- Așa este și le-am sancționat 
cu promptitudine. în anul trecut, de 
pildă, am administrat peste 50 de 
sancțiuni, în special pentru con
sumul de alcool. în al doilea rând 
să manifeste respect față de ce
tățean.

- Și față de cei care încalcă 
reglementările legale?

- Și. Căci nu este sarcina lor 
să aplice sancțiuni penale. Ei pot 
aplica amenzi, să sesizeze poliția, 
iar cazurile importante le soluțio
nează organele abilitate să aplice 
lege?.

- Ce abateri se înregistrează 
în rândul cetățenilor Devei?

Este o așezare modernă din 
punct de vedere turistic dar 
care respectă foarte bine is
toria și tradiția poporului grec. 
La 500 de metri de centrul sta
țiunii se află locul de naștere al 
marelui filosof Aristotel.

Posibilitățile de petrecere a 
unui minunat concediu sunt 
multiple, iar tinerilor și nu nu
mai le oferim multe șanse de 
distracție. încă de pe acum 
avem foarte multe solicitări 
pentru acest an, ceea ce în
seamnă că oferta noastră - 
cazarea, masa, ambientul și 
alte posibilități de recreere, 
inclusiv șansa de a vedea pe 
viu tot ceea ce înseamnă cul
tura și istoria Greciei - repre
zintă un punct de atracție deo
sebit pentru hunedoreni.

Aș vrea să mulțumesc în 
mod special reprezentanților 
Agenției Springtime și ai firmei 
de turism Atlassreisen din De
va pentru buna primire la Deva 
cât și pentru ceea ce am sta
bilit pentru viitor. Am fost plăcut 
surprins de seriozitatea fir
melor din Deva, fapt ce m-a 
determinat, cum am mai spus, 
să încheiem relații de cola
borare în turism. Dorim să îm
părtășim din experiența noas
tră de circa 75 de ani pe care 
am dobândit-o și pe care dorim 
să o transmitem și colabora
torilor de la Deva. Avem două 
hoteluri - Germany și Liotopi -, 
situate exact pe plajă, restau
rante, o tavernă tradițională, 
precum și un local cu specific 
italian, Alforno, unde se ser
vesc, la alegere, circa 30 de 
feluri de mâncare pe zi.

înainte de finalul unei dis
cuții interesante pentru fiecare 
dintre noi pe teme de turism i- 
am mai solicitat domnului Di
mitris Sarris să ne facă cunos
cută una dintre devizele după 
care se călăuzește un om de 
afaceri grec în acest domeniu. 
Pe un ton calm, plin de ele
ganță, domnia-sa ne-a spus: 
"Oaspeții noștri vin la Olym
piada ca turiști și pleacă prie-

- Furturi, tulburarea liniștii 
publice, comerț stradal fără auto
rizație, degradarea domeniului 
public - parcuri, piețe etc. Noi 
mergem mai întâi pe atențio
narea celor în culpă și numai 
repetarea abaterii duce la aple
carea de amenzi.

- Care este atitudinea po
pulației față de gardieni?

- Dacă la început unii cetă
țeni ne priveau cu suspiciune, în 
ultima vreme marea majoritate 
ne privește cu respect și cu în
credere, apelează tot mai mult la 
sprijinul nostru.

- Considerați, die Ghilea, 
că detașamentul pe care-l con
duceți pășește pe un drum 
bun în direcția consolidării 
prestigiului de care se bu
cură?

- Fără doar și poate. Avem 
oameni disciplinați, cu simțul 
datoriei, ce-și înțeleg menirea 
și acționează pentru împlinirea 
ei.

Cadoupentru

mama
întâmplarea pe care o re

dăm în continuare ne-a relatat- 
o patroana unei unități comer
ciale. într-o zi a intrat în maga
zin o femeie între două vârste și 
s-a uitat vreme îndelungată prin 
rafturi. Când cei câțiva cum
părători au plecat, femeia s-a 
apropiat de patroană și i-a zis:

- Știți, aș vrea să-i fac cuiva 
un cadou cu ocazia zilei de naș
tere, dar am numai exact 10.000 
lei. Sunt șomeră și eu și soțul, 
avem doi copii, o duc foarte greu 
cu banii. Ați putea să...

- Cui vreți să-i faceți cadou?
- Mamei.
Patroana a căutat prin raf

turi, a calculat și, în final, a 
încropit un pachet. Cumpără- 
toarea a mulțumit cu căldură și 
a plecat cu un zâmbet luminos 
pe buze. întâmplarea este de 
natură să-ți dea fiori reci în ini
mă din cel puțin două motive. 
Unul: românul a ajuns atât de 
necăjit încât abia își poate per
mite un cadou modest pentru 
cei dragi - în cazul nostru pentru 
o mamă. Al doilea: chiar și în 
sărăcia în care ne afundăm de 
la o zi la alta, românul nu-și uită 
îndatoririle ce le are fată de cei 
scumpi inimii lui.

Cui aparțin 
bolovanii și ce 

gând are cu ei?
Cu vreo două săptămâni în 

urmă, scriam în ziarul nostru că 
la capătul blocului nr. 37 de pe 
Aleea Neptun din Deva cineva a 
basculat o grămadă de bolovani 
de calcar. Tot atunci câțiva oa
meni au săpat niște șanțuri des
tinate, probabil, unei fundații de 
construcție. Am întrebat printre 
locatarii blocului sus amintit dacă 
cunoaște cineva ai cui sunt bolo
vanii și ce gând are cu ei. Mulți, 
de fapt aproape toți, n-au știut să 
ne răspundă la cele două între
bări. Unul însă a fost de părere:

- Am auzit că niște domni 
din conducerea primăriei vor să- 
și construiască aici garaje pro
prietate pesonală. Or, locul nu 
este potrivit, deoarece și așa 
accesul de pe Bdul luliu Maniu 
pe Aleea Neptun este îngust.

Am notat opinia interlocu
torului și promitem să ținem pro
blema sub observație ca să ve
dem încotro se îndreaptă.

Prețurile pieței
Cu precizarea că piața cen

trală a municipiului reședință de 
județ este bogat aprovizionată 
cu legume, fructe, lactate ș.a. 
să vedem care sunt prețurile cu 
care se desfac acestea. Merele 
- 2800-3000 lei/kg; ceapa - 
6000-6500 lei/kg; morcovii - 
2000 lei/kg; păstârnacul - 3000- 
3500 lei/kg; usturoiul - 15000 
lei/kg; laptele - 3000-3500 lei/l; 
telemeaua - 25000-30000 lei/ 
kg; borcanul de 400 grame de 
smântână se vinde cu 6000 lei, 
ouăle cu 800 lei/buc etc.

Am face o remarcă: dacă 
dimineața devreme lactatele 
sunt scumpe, după sosirea tre
nului ce vine de la Arad la ora 
nouă șl ceva, prețul acestora 
scade întrucât atunci sosesc în 
piață gospodinele din zona Lu
goj. Și încă un fapt: dulciurile și 
celelalte mărunțișuri pe care le 
vând comercianții particulari sunt 
mult mai ieftine decât cele ce se 

^vând în unități bine rostuite.___ J
juim-î  ----- s—r-~—wi.1 -r------ț

Pagina realizată de
Traian BONDOR, 
Corne! POENAR
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 1000 mp intravilan 
Șoimuș. Tel. 668293 (2846)

• Vând casă Deva. Tel. 
627066 (2938)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 
218301 (3153)

• Vând casă Vaidei, nr. 126, 
com. Romos. Tel. 231478 
(3166)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, zona Astoria. Tel. 218299, 
după ora 18. (3167)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, multiple îmbu
nătățiri, în Timișoara, str. Or
șova, 20, bl.85, ap.16, zona 
Calea Aradului Vest, preț nego
ciabil. Informații la 056 142446 
Timișoara, 312927 Lugoj sau 
154 A Pui, 16-21 (3174)

• Vând casă și teren intra
vilan, Deva, Dorobanților, 30. 
Tel. 230954 (2847)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, preț 65.000.000. 
Tel. 230019, după ora 16 (3179)

• Vând magazin Călan, str. 
Pieței nr.1, 100 mp. Informații 
magazin Olea. (1349)

• Vând Saviem dubă sau 
carosată din 1991. Tel. 057/ 
251502, după ora 16. (3149)

• Vând camionetă Ford Die
sel 2 tone, înscrisă în circulație. 
Tel. 057251502, după ora 16 
(3149)

• Vând piese auto Mazda 626 
și Audi 100. Tel. 094 585521, 
sat Reea (3177)

• Vând tractor U 650. Tel. 
261178, 261138 (3188)

• Vând autoutilitară Citroen 
C 25 avariată pentru piese de 
schimb. Tel. 232184 (3180)

• Vând Dacia, an fabricație 
1997, 25.000.000 lei. Tel. 
672307 (2848)

• Vând VW Transporter TD, 
marfă, 1988, înscris, tel., 
713487, 092371757 (1341)

• Vând remorcă Padiș 500, 
în stare bună, numere noi și 
carte de identitate. Relații la 
lubaș Băiuț, sat Suseni, nr. 6, 
Rîu de Mori. (2572)

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

• Vând motor tractor U 650. 
Tel. 247165 (2919)

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

• Vând calorifere noi, Ger
mania, țevi instalații negre și zin
cate, toate dimensiunile, fa
ianță, gresie - românească și 
import Spania, fitinguri armături 
și accesorii de tot felul. Sebeș 
tel. 058/733508 (3912)

• Vând convenabil motocultor 
Germania, mașină de cusut 
electrică. Tel. 212463 (3178)

• Vând foastăn cireș. Tel. 
211306 (3181)

• Vând garaj tip Bîrcea, 
complet, nemontat. Tel. 
212436, după ora 15 (2850)

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

• Cumpăr utilaje tâmplărie.
Informații Deva, tel. 226149. 
(3044/45)_________________

• Vând îngrășăminte azotat, 
70.000 lei/sac, Complexe NPK- 
16-16-16, 100.000 lei/sac, tel. 
716112 (1345)

• Vând două vitrine frigorifice, 
masă, casă marcaj, toate din 
inox, import Italia, preț 
40.000.000, negociabil. Infor
mații tel. 247562 Orăștie. (2724)

• Vând moară chinezească 
de grâu sau porumb. Tel. 054/ 
717431 (1348)

PIERDERI

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Șipoș Alexandru. O 
declar nulă. (4153)

SCHIMBURI DE 
V LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 ca
mere cu apartament 2 camere, 
zona Mărăști, exclus Micro 15 
sau Dacia. Tel. 623134 (2403)

ÎNCHIRIERI

, • Caut pentru închiriere 
spațiu 20-30 mp, pentru birouri, 
central, în Deva și (sau) Hune
doara. Tel. 092/205803 sau 
069/219721 între orele 19-21. 
(1350)

C OFERTE DE 
SERVICII

• SC Electroproiect SRL 
Deva angajează confecționeri 
textile și tricotaje. încadrare 
750.000 lei/lună. Asigurăm 
transport Hunedoara-Deva. 
Tel. 231366 (3171)

• Reprezentanță pentru 
Hunedoara angajăm agenți 
vânzări. Obligatoriu operare 
PC, engleză, studii superioare, 
permis conducere. CV la CP 
22, Op 6 Deva. (3175)______

• Caut fierari betoniști și 
dulgheri pentru Israel, plecare 
rapidă. Alba lulia, Gh.Doja, 28 . 
Tel. 058 812439 (3184)

• Primăria comunei Mărtinești 
organizează în data de 29.03, 
ora 14, ședință pentru anga
jarea de cioban în satul Tă- 
mășasa. (1292)

• Școala Profesională Bretea 
Streiului organizează concurs 
în data 9.04.1998, pentru ocu
parea unui post de șofer. Con
dițiile pentru ocuparea postului 
și relații suplimentare la tel. 
761178, între orele 8-15. (2573)

• Expansiune în România - 
98. Compania DS Max Ca
nada caută 30 persoane tinere, 
dinamice pentru a-i învăța 
gratuit : marketing-manage
ment. Posibilitate de promo
vare rapidă cu câștiguri sub
stanțiale. Relații latei. 627527, 
dra Âllison. (2950) 

DIVERSE

pentru deschidere chioșc pro
duse chimice piața centrală 
Deva. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. (3176)

• SC Agromec SA Deva 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor în data de 3 aprilie 
1998 la sediul din str. Depo
zitelor, nr. 10 cu următoarea 
ordine de zi: Raportul consiliului 
de administrație, raportul cen
zorilor, aprobarea bilanțului 
contabil pe 1997, BVC pe anul 
1998, alte probleme curente. 
(3915)

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

• S.C. Romfruct SA Orăștie, 
str. A.lancu nr. 1, vinde la licitație 
mijloace fixe din dotare, în 
fiecare zi de luni, începând cu 
30 martie 1998. Lista cu mij
loacele fixe disponibile se află 
la sediul societății. Relații la tel. 
242364 (1291) ’

COMEMORĂRI )

• Din ochii noștri lacrimi și 
acum ne curg/ Când vedem 
crucea pe al tău mormânt/. 
Comemorăm 15 ani de la des
părțirea de cel care a fost fiu, 
frate și nepot

FLORIN ADRIAN NEAMȚ 
la numai 15 anișori. Parastasul 
duminică, la cimitirul din Bră- 
nișca. Dumnezeu să-l odih
nească! (3150)

• Cu adâncă durere în 
suflet anunțăm trecerea a 6 
săptămâni de la plecarea pe 
drumul veșniciei a celei care 
a fost o minunată soție și 
mamă

av. EMILIA ȚIBENSCHI
Te vom plânge mereu și nu 

te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să odihnească 
în pace! Parastasul de pome
nire sâmbătă, 28 martie 1998, 
ora 12, la cimitirul din str. 
Eminescu. Liviu și Flaviu 
(3197/98)

DECESE

• Soția Corfar Hildegard 
anunță cu profundă durere 
decesul fulgerător al soțului

ing. LIVIU CORFAR
înmormântarea va avea loc 

la Cimitirul Ortodox din Tg. 
Mureș, în data de 28 martie 
1998, ora 13. (3194)

• Familiile Șponor, dr. 
Târnovean și ing. Anțilă sunt 
alături de familia îndurerată și 
nu-l vor uita niciodată pe bunul 
prieten

ing. LIVIU CORFAR
(3195)

crc*. /i2?rr?.

• în conformitate cu Legea 
nr. 137/1995, SC Prod Corn 
Impex Aurora SRL Deva anunță 
începerea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu

PUBLICITATE,

S-a deschis un nou magazin en- 
gros cu produse alimentare și 

nealimentare la prețuri atractive 
în Deva, str. D. Zamfirescu, bl.Q3, 

parter.

MANAGERUL SOCIETĂȚII 
COMERCIALE FARMACEUTICE 

"REMEDIA" S.A. DEVA•
convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor ia data 
de 13.04.1998, ora 9, la sediul său din Deva, str. Dorobanților, nr. 43, pentru 

toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 
31.03.1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al managerului pe anul 
1997.

2. Discutarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori.
3. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil al exercițiului financiar 

încheiat la 31.12.1997, a contului de profit și pierderi. Repartizarea profitului 
și fixarea dividendelor.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar în 
curs.

5. Diverse.
începând cu data de 1 aprilie 1998 documentele și materialele informative 

referitoare la ordinea de zi se pot consulta și procura contra sumei de 50.000 
lei de la sediul societății.

Participarea la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor va fi personală pe 
bază de buletin de identitate și certificat de acționar sau delegat cu procură 
specială.

în cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu va fi statutară, 
următoarea Adunare Generală se va ține la data de 14.04.1998, în același loc 

< și la aceeași oră.

Direcția de 
Telecomunicații 

Hunedoara
Vinde prin licitație publică, în ziua de 22.04.1998, ora 12, la 

sediul Direcției de Telecomunicații Hunedoara, str. Libertății, 
nr. 2, următoarele mijloace fixe scoase din funcțiune:

a CTA 7D Deva;
S CTA 7D Simeria;
a CTA 7D Orăștie,

precum și piesele de schimb din stocul de rezervă aferente lor. 
Relații suplimentare la tel: 204291 sau 204329.
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REVISTA ROMANA DE BARTER, 
LEASING Șl VÂNZĂRI ÎN RATE

Publicație economică bilunară. Apare în zilele de 05 și 20 ale fiecărei luni

TALON DE ABONAMENT
Societatea........................................ Adresa..........................................

Am achitat un abonament în valoare de:
85.000 lei □ 3 luni 160.000 lei □ 6 luni 300.000 lei □ 1 an 
Doresc să primesc revista începând cu luna.................
Vă rugăm să trimiteți acest talon, însoțit de copia Instrumentului de 
plată prin care ați achitat contravaloarea abonamentului în contul nr 
251100922008183 B.R.D.-SMB, pe adresa redacției: str. General Dona 
nr. 20, sector 1, București. Tel/Fax: 01.614.55.38 E-mall: barter@fx.ro
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| pesticide, fără adaos comercial, din producția 
. OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al i■ acesteia.
1 Livrarea se face Ia prezentare, având stoc 
| asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribui- 
| tori și remizieri din județ.

Informații la sediul
S.C. APROTERRA S.A. Simeria,

S.C. APROTERRA S.A.
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu I 

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 | 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

✓

I 
I 
I

ALCEDO
PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE

I

I ____________________________
■ telefoane: 054/260424, 260966. K U

N.
/r

\ yf S-a deschis în Deva prunul 
(jțj^ magazin specializat în 

rulmenți, simeringuri, curele 
trapezoidale, uleiuri, unsori,

garnituri sisteme frână, inele de etanșare... 
si multe altele!

la magazinul nostru din Deva, 
str, N. Bâlcescu, bl.34 (lângâ Banca Dacia Felix).

S C SfIFILflR S.fl ■
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 11, distribuitor de 

produse cosmetice și chimico - casnice 
angajează agenți comerciali pentru județul 

Hunedoara în condiții de salarizare avantajoasă.
CONDIȚII:
- experiență în domeniu;
- stagiul militar satisfăcut;
- vârsta maximă 35 de ani.
RELAȚII:
- sediul firmei;
-telefon 054/212838.

...................... -y

Societate comerciala

r

Vă năpădesc buruienile, gândacii? 
Aveți probleme cu pomii? Doriți 
culturi sănătoase și recolte mari?

Avem soluția: 
împotriva celor mai diverși dăunători 
din agricultură și pomicultură. 
Pentru tot timpul anului, în toate 
fazele de evoluție a recoltelor.

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

f BERE<±
SILVA 1/2

REGUN 1/2 
NEAGRĂ 1/2

ROM 3O" A
VODCĂ 3O" 08

RACI III J ALB 25 LgJ 
Lichior cireșe negre 20

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L ]

Hârtie igienică.
» Zârnești
* Petrești
» Prundul Bârgăului

SC AGROSERV 3 S.A 
DEVA

convoacă adunarea generală pentru 
data de 30.03.1998, ora 12,00, cu 

următoarea

ORDINE DE ZI:
> Raportul de gestiune pe 1997;
> Raportul comisiei de cenzori;
> Aprobarea bilanțului contabil;
> Bugetul pe 1998;
> Diverse.

Nu-mai pierdeți bani! 
Aprovizionați-vă acum cu erbicide, 
fungicide, insecticide de la ALCEDO 
S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A. 
și al celor mai importanți producători 
de Mjticide din lume.

ALCEDO primește 
cdPbane agricole in 
schimbul pesticidelor livrate.

Perfecțiune în califato

A LCEDO
PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE

■Z

r

Tel: 058/71 1.528, 056/351.602

SC AVICOLA S.A. DSVA
Localitatea Mintia, 

tel. 054-216120, 054-625796
Vinde carne de pasăre în sortimente diferite, la 

prețuri fără concurență și aspect comercial plăcut. 
Oferă agenților economici ouă mari, de culoare 
brună, cal.l, la prețul de 550 lei/buc., fără TVA.

Vă mulțumim și vă așteptăm!
. .. - ... . - -—O

' SX. aWIC€TIE!DIEA SA. 1
SIMERIA 

acordă ^^ani garanție 

la anvelopele de import

dovadă a unei calități deosebite.

Ofertă eKiraordinorâ!
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. Iuliu Maniu, 
nr. 6, tel: 064/193493; 018/623482

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

IMCOMEX ■ LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

' 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, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30 z

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

N

. SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 24.03.1998

administrator 2 economist în industrie 1 paznic 12
agent comercial 16 electronist 1 referent 1
arhitect urbanism, peisagis- frigotehnist 4 revizor contabil 1

tică și amenajarea teritoriului 1 gestionar depozit 2 șofer de autoturisme
barman 11 inginer mecanic 1 și camionete 1
brutar 3 inginer topograf 1 strungar universal 4
bucătar 1 instalator apă, canal 1 sudor autogen 14
cofetar 3 instructor de educație sanitară 1 taxator 20
confectioner - asamblor lăcătuș mecanic 20 tâmplar universal 25
articole din textile 67 legător de sarcină 4 tinichigiu carosier 1
consilier juridic 2 macaragiu 2 tinichigiu industrial 1
contabil 2 maistru mecanic 1 turnător formator 1
croitor-confecționer îmbră- mecanic auto 3 vânzător 25

căminte după comandă 4 muncitor necalificat 1 vânzător bilete 6
cusător piese din piele și operator calculator electronic vopsitor auto 1

înlocuitori 2 și rețele 2 zidar rosar-tencuitor 7
cusător piese la încălțăminte 15 ospătar (chelner) 32
dulgher pentru construcții 1 patiser 2 tot. locuri de muncă vacante 329

i’HILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

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

FRIGORIFICE»MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI^ VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE • MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE» STORCĂTOARE 
DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...» ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

i PLATA ÎN 36 RATE 

ava::c zznc in
MAGAZINELE NOASTRE:

♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A 
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

mailto:barter@fx.ro
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Președintele Consiliului județean s-a întâlnit cu
presa și oameni de afaceri hunedoreni

în locDl arhifolositelor și 
banalizatelor conferințe de 
presă președintele Consiliului 
județean, dl ing. Gheorghe 
Barbu, a preferat o modalitate 
de contact cu ziariștii din județ 
mai diversă și mai atractivă.

Vineri, 20 martie, folosind 
prilejul lansării lucrării 
promoționale-dlbum 
"Oportunitățile de afaceri si 
investiții în ___ România",
președintele a întrunit Id aceeași 
masă ziariști din presa județeană 
și centrală cu activitate îh județ și 
oameni de afaceri hunpdoreni, 
sponsori ai lucrării mai sus-citate 
(S.C."Foricon" S.A., S.t."Mefa- 
loterm"SRL, SC "Eurovetius"SRL, 
SC "Siderurgica"SĂ, SC 
"Macon" SA, Regia Autonomă a 
Apei Valea Jiplui, Regia 
Autonomă Direcția Județeană a 
Drumurilor), la o discuție liberă 
atât pe tema respectivei lucrări, 
cât și pe marginea hotărârilor 
celor mai noi adoptatei de Con
siliul județean și a programelor 
de dezvoltare regională în Valea 
Jiului și alte zone defavorizate.

Albumul promotional la care 
ne-am referit-mai sus prezintă în 
trei limbi de circulație 
internațională franceză, 
engleză și spaniolă - potențialul 
economic, turistic și de'investiții 
al județului nostru, iar Consiliul 
județean Hunedoara - ca un 
posibil partener de discuții și 
susținător al oamenilor de 
afaceri străini, care doresc să 

^investească sau să colaboreze

0 nouă fată a municipiului Brad
Printre localitățile care s-au 

pregătit să întâmpine așa cum 
se cuvine primăvara, se 
numără și municipiul Brad. Că 
oamenii sunt și aici gospodari, 
o spune aspectul curat și 
îngrijit al străzilor, al spațiilor 
verzi și al celor din jurul 
imobilelor.

în cadrul Primăriei Brad,, 
inspector de specialitate în 
gospodărirea comunală este 
dl Eugen Paliev^ci. care ne-a 
furnizat câteva informații cu> 
privire la activitățile de 
reaonenajafe și înfrumusețare 
a orașului. Din spusele dum
nealui am aflat că prfrnăria în 
colaborare cu asociațiile de 
locatari au dus la bun sfârșit 
acțiunile de curățire ai spațiilor 
verzi din jurul blocurilor. 
Cetățenii care au răspuns cu 
operativitate solicitărilor sunt 
în mare parte aceiași>care, an 
de an, participă la, aceste 
lucrări.

De reținut este faptul că 
spațiile verzi au curtoscut o

f 1. Brescia (12) - Bari (14) 1
Fără a minimaliza 

superioritatea tehnică a 
oaspeților credem că Brescia 
va învinge. |

2. Fiorentina (7) - Napoii (18) 1 
Alt pronostic decât cel dat

de noi ar fi ca oaspeții să 
producă o mare surpriză.

3. Lecce (17) - Atalanta (16) 
E

Duel între două candidate 
la retrogradare. Se poate 
încheia nedecis.

\_________ ____________ 

cu firme românești situate în județ. 
Atât deocamdată despre 
tipăritura în discuție, întrucât vom 
mai avea ocazia să revenim la 
ea.

Cei prezenți au fost salutați, 
din partea Prefecturii, de dl

Nicolae Segesvari, subprefectul 
județului.

Ca o confirmare a interesului 
investitorilor străini pentru județul 
nostru, la întâlnire a participat și 
dl. Michael Bricu, reprezentantul 
firmei belgiene "Bricu", cu care 
județul nostru se află în tratative 
pentru amenajarea a două gropi 
ecologice de depo'zitare a 
gunoiului menajer, cu recu
perarea și tratarea materiilor și 
materialelor refolosibile.

Discuțiile oamenilor de 
afaceri prezenți cu președintele și 
cu presa, mai limitate ca va
rietate tematică și problematică, 
au fost totuși interesante și

plăcută schimbare materia
lizată în plantarea a 160 buc. 
arbuști ornamentali. Aceștia au 
fost destinați cu precădere 
Parcului Central, străzilor 
Vânătorilor și Victoriei, urmând 
a se face completări și în

Gospodărirea 
localităților" ■’_______ >

parcul devastat anul trecut de 
furtună.'

Condițiile atmosferice, 
vremea deosebit de rece 
pentru această perioadă nu au 
permis demararea lucrărilor de 
sădire a celor-3450 buc. diferite 
flori (pansele, bănuței, nu-mă- 
uita). “Sperăm că vremea se va 
încălzi căci plantarea tran
dafirilor ar constitui pentru noi o 
mare realizare” afirma dl 
Palievici. Valoarea celor 850 
buc de trandafiri se ridică la 13 
milioane lei, mai spunea 
interlocutorul nostru.

4. Piacenza (15) - Empoii 
(13) 1X

Gazdele sunt foarte 
preocupate să scape de 
locurile periculoase ale 
retrogradării.

5. Roma (5) - Parma (6) 1X
în ultimele întâlniri dintre 

aceste formații s-au 
înregistrat trei rezultate de 
egalitate (1-1) și două victorii 
ale oaspeților și una a 
gazdelor la același scor 1-0 

benefice pentru o mai corectă 
informare a presei.

Dialogurile ziariștilor cu 
președintele, în schimb, au 
cuprins o mare varietate de 
teme și probleme.

S-au adresat întrebări 
despre crearea și utilizarea 
fondului de dezvoltare 
regională pe care cele patru 
județe - Alba, Arad, Hunedoara 
și Timiș - care alcătuiesc 
regunea de vest au hotărât să-l 
înființeze, despre cauzele 
încetinelii cu care 'sunt 
promovate unele investiții 
străine în județ, despre 
oportunitatea și șansele 
promovării investiției pentru 
drumul turistic Câmpu lui Neag 
- Băile Herculane.

S-au mai adresat întrebări 
despre raporturile dintre 
Prefectură și consiliile locale în 
virtutea modificărilor aduse 
Legii 69/1991 a administrației 
publice locale, ’ despre 
consecințele pentru județe ale 
unei eventuale căderi a 
bugetului și multe altele.

Folosind diplomația - atunci 
când tăișul întrebărilor era prea 
ascuțit - președintele a dat 
răspunsuri tuturor. In mod sigur, 
fiecare va folosi ulterior 
informațiile din aceste 
răspunsuri, pentru corecta și 
completa informare a cititorilor, 
radioascultâtorilor sau tele
spectatorilor.

____________Ion CIOCLEI j

în prezent se derulează 
operațiunile de vopsire a 
bănciior din locurile publice, 
celp din Parcul Central, 
ajunse în faza finală, dau o 
notă de prospețime orașului, 
în perspectivă se are în 
vedere reînnoirea coșurilor 
pentru gunoi stradal. Cadrele 
vechi ale coșurilor s-au 
păstrat, fiind vopsite, iar 
comanda de 50 buc constă 
doar în interioarele con
fecționate din tablă de către 
RAGCL Brad. Am mai notat 
că indicatoarele rutiere 
amplasate în zona centrală a 
orașului vor fi înlocuite cu 
altele noi, că în colaborare cu 
RENEL, iluminatul public nu 
mai este acum o problemă.

Toate aceste realizări 
dovedesc o deosebită preo
cupare a edililor și o atenție 
aparte a locuitorilor pentru 
ca imaginea localității să 
strălucească de curățenie și 
prospețime.

Cristina CÎNDA

PROWO
6. Sampdoria (9) - Bologna 

(10) 1X
Elevii lui Boskov vor căuta 

reabilitarea după ultimele 
inexplicabile înfrângeri.

7. Athl. Bilbao (6)
Santander (17) 1

Această partidă din 
campionatul spaniol aproape 
sigur va avea câștigător pe

Conferința de presă 
organizată de liderii județeni 
ai PNL, vineri, la sediul 
partidului, a adus în prim plan 
o problemă de mare în
semnătate pentru nfișcarea 
liberală din România.

Potrivit celor declarate de 
către reprezentanții PNL 
Hunedoara-Deva, în cadrul 
acestei săptămâni, la Bu
curești, va avea loc unificarea 
PNL cu PAC.

Unificarea PNL cu PAC, 
în urma congreselor extra
ordinare ale celor două

SE ADUNĂ SAU SE ÎMPRĂȘTIE LIBERALII?
Din partea Filialei 

județene a Partidului Li
beral am primit recent la 
redacție un "comunicat” 
semnat de Paul Botez prin 
care nise spune că în urma 
unei ședințe la nivel cen
tral, alegerile din 14 martie 
a.c. de la Deva au fost in
validate.

în comunicat se mai 
arată că “analizând cine se 
face vinovat de orga
nizarea acelei ședințe - to
tal nestatutare" - s-a hotă
rât excluderea din partid a 
tui Ștefan Dăscălița, Andrei 
Bozdoc și Victor Bucaleț.

z MARTIE E LUNA SFINTEI
FEEI&ARE MARIA

în fiecare anotimp a închinat 
creștinătatea istorică anumite 
zile de prăznuire pentru 
binecuvântata Mărie “ cea plină 
de dar”. Praznicele Ei principale 
sunt; Nașterea, Intrarea în 
biserică, Bunavestirea, Ador
mirea.

Bunavestirea, care se 
prăznuiește în fiecare an la 25 
martie, reamintește credin
cioșilor cultul istoric al 
creștinătății închinat Născătoarei 
de Dumnezeu. Ea ocupă locul 
cel mai înalt, deasupra tuturor 
creaturilor, în planul dumne
zeiesc pentru răscumpărarea 
neamului omenesc. Sfânta 
fecioară Maria a fost vasul cel 
ales al harului dumnezeiesc. 
Chiar și fără alte merite, pe care 
Ea le are pentru noi, singur acela 
de a fi cooperat la realizarea 
tainei întrupării ar fi de-ajuns 
pentru justificarea cultului Ei la 
toată creștinătatea.

însă cultul acesta 
din două premise 
recunoscute:

înainte de toate,e
Dumnezeu ce i s-a descoperit 
prin salutul îngerului Gavriil. In 
toți sfinții lui Dumnezeu lucrează 
harul Duhului Sfânt în chip 

^ieosebit, însă prin toți se

purcede 
unanim

harul lui

CONCURSUL DIN
29 MARTIE 1998

gazde ce “trag ’ pentru un loc 
în cupele europene.

8. Compusteia (19) -
Salamanca (16) X2-

Echipa românilor Gabi 
Popescu și Stelea s-ar putea 
întoarce acasă chiar cu o 
victorie.

9. Ce/ta Vigo (4) - Barcelona 
(1)X2 

partide, din 28 martie a c., are 
drept scop întărirea mișcării 
liberale și consolidarea 
acesteia în planul vieții politice 
românești. Considerată un 
fâctor de echilibru în mo
mentele actuale, mișcarea 
liberală se speră să devină un 
factor politic din ce în ce mai 
activ în societatea româ
nească, aceasta fiind, în 
opinia liderilor PNL, singura 
alternativă viabilă pentru 
Românța anilor viitori.

Pe lângă dezbaterile care 
au vizat unificarea celor două

Se mai arată că "Biroul nu 
este de acord și condamnă 
cu toată hotărârea acțiunea 
unilaterală a grupului 
Patriciul Noi suntem de 
acord cu unirea liberalilor, 
dar nu prin absorbție, ci pe 
baza unui congres".

în aceeași zi însă am 
primit și o invitație la o 
conferință de presă pe al 
cărei antet scrie dar - Par
tidul Liberai, Filiala județului 
Hunedoara. Respectiva 
invitație este semnată de 
“exclusul” Andrei Bozdoc 
ca vicepreședinte al organi
zației și ne atrage atenția că

manifestă cu adevărat iubirea 
dumnezeiască.

Precum spunea un sfânt din 
Ierusalim despre ploaie:”Una și 
aceeași ploaie se pogoară pe 
pământ și totuși ea e albă pentru 
crin, e roșie pentru floarea de 
trandafir, purpurie pentru viorele 
și panseluțe și în toate culorile 
pentru fiecare plantă, ce crește 
din pământ; astfel că într-o formă 
este pentru vița de vie și în altă 
formă pentru palmier. Dar ea în 
sinea sa este uniformă, identică 
cu sine, dar se adaptează după 
natura fiecăruia care o primește 
și și-o însușește. Tot astfel și 
Duhul Sfânt, unul și uniform și 
nedespărțit în sine; împarte harul 
Său fiecărei ființe, potrivit voii 
Salp.

Pentru unii se arată ca dar 
de înțelepciune; iar sufletul altuia 
îl luminează spre prorocire; altuia 
îi dă putere de izgonirea dracilor; 
pe altul îl face destoinic de a 
lămuri sensul Scripturilor; pe altul 
îl umple de tăria caracterului; pe 
altul îl îndrumează spre 
milostenie; pe altul îl întărește 
spre înfrânare îngerească; pe 
altul îl crește spre jertfelnicie; 
variat felurilor de ființe, ci totuși 
identic cu sine însuși”.

Sfânta Fecioară e mai pre-

Catalanii se află într-o 
formă foarte bună și e posibil 
să facă o figură frumoasă și în 
această deplasare destul de 
grea.

10. Espanyol (10) - La 
Coruna (11) 1X

Espanyol ar trebui să 
insiste pentru victorie, pentru 
a opri coborâșul îrr clasament. 
Oaspeții speră la un egal.

11. Merida (15) - Tenerife (18) 1
Prima șansă o au gazdele. 

partide, în cadrul con
ferinței de presă, de vineri 
s-au mai făcut referiri la 
actuala criză prin care 
trece. România, liderii 
organizației județene PNL 
neexcluzând soluția unor 
alegeri anticipate, fiind 
poate singura cale de 
soluționare a divergențelor 
politice și reașezare a 
societății românești pe alte 
principii decât cele exis
tente în prezent.

Corne! POENAR 

este prima conferință de 
presă a noului comitet 
permanent ales!

De precizat: comu
nicatul poartă ștampila 
Partidului Național Li
beral, Convenția Demo
cratică, iar invitația la 
conferința de presă pe 
cea a Partidului Liberal 
1993.

Asupra conferinței de 
presă care sperăm să 
limpezească lucrurile, și 
care a avut loc ieri după- 
amiază, vom reveni. (V. 
Neagu).

sus de toți sfinții 
lui Dumnezeu ca 
fiind: Cea plină 
de dar. Sfânta
Maria a fost aleasă să poarte 
în pântece trupul Mântuitorului 
lumii. Ea a fost aleasă să-L 
nască, să-L crească și să-L 
povățuiască din leagăn și de-a 
lungul anilor copilăriei și ai 
adolescenței până în pragul 
începerii activității sale 
mesianice. Ea a primit asupra 
sa maximul de respon
sabilitate în raport cu grația 
divină.

Sfânta Fecioară Maria a 
devenit cea dintâi în neamul 
omenesc, pentru că Și-a 
aparținut Sieși mai puțin între 
toate ființele omenești, spre a 
se consacra misiunii Sale.

O reunire a creștinismului 
nu se poate concepe fără 
cultul Maicii Domnului. Cultul 
(Maicii Domnului) Sfintei 
Fecioare și Maice Preacurate 
ne reamintește pururea carac
terul sacramental al religiei 
creștine și că adevărul nu este 
un produs al rațiunii și al 
imaginației. Ea are la temelie o 
seamă de acte petrecute în 
spațiu și în timp.

Marta CRIȘOVAN 
______________________ y

12. Oviedo (14) - Mallorca ' 
(8)X

Un meci între 2 echipe 
specialiste în rezultate de 
egalitate.

13. Za ra go sa (12) -
Sporting Gijon (20) X

Atenție, gazdele sunt 
foarte “generoase” acasă 
cu oaspeții: doar trei victorii! 
Noi mergem pe egal...
 J
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