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La atât s-a ridicat suma 
încasată de RAGCL Deva din 
vânzarea spațiilor cu altă des
tinație decât locuințe, aflate în 
administrarea sa și în proprietatea 
statului, la data preluării 
respectivei regii de către Consiliul 
local Deva, în baza unei hotărâri a 
Consiliului județean și în temeiul 
legii.

“Cât timp au fost gestionați de 
noi, acești bani au constituit 
depozit purtător de dobânzi sub
stanțiale în bancă” - ne spunea dl 
Zamfir Blendea, contabilul șef al 
fostei RAGCL, astăzi dez
membrată.

Ce a făcut Consiliul local Deva 
cu acești bani? l-a constituit 
depozit la trezorerie. Se știe, 
nivelul dobânzii practicate de 
trezorerie este unul minimal, cu 

^mult sub cel practicat de bănci.

COTIDIAN INDEPENDENT

CINCI MILIARDE
Am vrut să ne informăm ce s- 

a întâmplat cu banii respectivi și în 
acest scop ne-am adresat, în data 
de 9 martie, dlui Mircia Muntean, 
primarul Devei.

"Din banii aceștia - zicea 
atunci domnia sa - am început 
blocul cu 65 de apartamente 
sociale, de câte două camere, din 
str. Mărăști. Toată investiția se 
ridică în prețul la zi, la circa 8 
miliarde de lei".

Perfect cum spune legea: din 
acești bani se construiesc 
exclusiv locuințe sociale. Noi însă 
nu facem decât să înmulțim și 
împărțim. Rezultă astfel că un 
apartament social, construit la 
Deva, va costa 123 milioane de 

lei. Este cam scump un 
apartament social de două 
camere. Dar nu e numai asta.

în data de 17 martie prefectul 
județului a organizat o conferință 
de presă la care l-a convocat și pe 
primarul Devei, spre a-l completa 
în unele răspunsuri cu privire la 
municipiul reședință de județ. N- 
am pierdut prilejul de a repeta 
întrebarea despre soarta celor 
cinci miliarde destinate locuințelor 
sociale.

“Am comandat proiectul 
pentru un bloc de 65 de apar
tamente"- a fost răspunsul 
primarului.

între “Am început construcția" 
și “ Am comandat proiectul" este o 

diferență cam mare, nu domnule 
primar? Dar nu e nici numai 
asta. în ședința din 31 martie 
1998, pe ordinea de zi a 
Consiliului municipal s-a aflat 
proiectul de hotărâre privind 
aprobarea studiului de feza
bilitate pentru bloc de locuințe, 
LS, Deva, Aleea Moților nr. 22 A.

Carevasăzică numai apro
barea studiului de fezabilitate, în 
31 martie, nu în 9 martie. Ce 
proiect? Ce începere a lucrărilor? 
Și miliardele stau în continuare sub 
"cloșca" trezoreriei, care păstrează 
depozitul, dar dă dobândă foarte 
mică. Și inflația mușcă tot mereu 
din valoarea depozitului.

Ar fi oare lipsit de interes ca de 
traseul și soarta acestui depozit să 
se intereseze puțin și Curtea de 
conturi?

Ion CIOCLEI

APARE LA DEVA

Ședința Consiliului județean
Miercuri, 8 aprilie, la Deva, 

s-au desfășurat lucrările ședințe! 
Consiliului județean Hunedoara.

La lucrările ședinței a 
participat Prefectul județului, 
domnul ing. PompHtu Budulan.

O premieră în deschiderea 
lucrărilor: președintele Consi
liului județean și președinte de 
ședință dl Ing. Gheorghe Barbu 
a cerut consilierilor șl invitaților 
ca pe timpul desfășurări! 
lucrărilor să întrerupă funcțio
narea celularelor sau pagerelor 
șl, având în vedere valoarea 
arhitecturii interioare a sălii de 
ședință, toți cei prezenți să se 
abțină de la a fuma.

Consilierii au adoptat la 
ordinea de zi dezbaterea și 
aprobarea următoarelor pro
iecte de hotărâri privind:

-Aprobarea rapoartelor de 
activitate ale unor instituții 
publice din subordinea Con
siliului județean pe anul 1997;

-Aprobarea regulamentului 
de organizare și funcționare și 
a organigramei și statului de 
funcții ale Muzeului Civilizației 
Dacice șl Romane Deva, 
Teatrului de Estradă Deva, 
Teatrului Dramatic t.D. Sîrbu 
Petroșani;

-Contul execuției buge
tare al bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 
1997, ca șl contul de execuție 
al fondului de tezaur al 
județului Hunedoara pe 1997;

-Aprobarea programului 
de acțiuni în domeniul rela
țiilor externe ale Consiliului 
județean Hunedoara pe lunile 
aprilie, mal, iunie 1998, 
precum și a plății cheltuielilor 
aferente realizării progra
mului;

- Acceptarea de către 
Consiliul județean Hune
doara a unei donații.

Ca punct distinct ia 
ordinea de zi în deschiderea 
lucrărilor, prefectul județului 
a prezentat informarea cu 
privire ia activitatea desfă
șurată de serviciile publice 
descentralizate și ale celor
lalte organe centrale 
organizate în județ pe anul 
1997.

Informarea prefectului a 
stârnit vii șl Interesante 
dezbateri. Prin votul con
silierilor proiectele dezbătute 
au devenit hotărâri. (I.C.)
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Premierul, echipa, 
programul

Așa cum a promis, 
prim-ministrui de
semnat Radu Vasiie a 

acționat rapid, a ajuns la 
înțelegere cu toți liderii 
formațiunilor politice din 
coaliție și a definitivat echipa 
guvernamentală care-și va 
intra curând, după jumătatea 
lunii aprilie, în drepturi 
depline. Marți seara, Radu 
Vasiie i-a prezentat națiunii 
pe viitorii miniștri din 
cabinetul său. Sunt 23 la 
număr, 10 aparținând 
PNȚCD, 6 - PD, 4 - PNL, 2 - 
UDMR, câte unul - PSDR și 
PAR și un secretar de stat cu 
rang de ministru, la Minis
terul Apărării Naționale. Deși 
majoritatea opțiunilor din 
partidele coaliției și chiar din 
opoziție au fost favorabile 
noului cabinet, au apărut și 
nemulțumiri, cea a sena
torului Viorel Cataramă 
determinându-l pe acesta 
să-și dea demisia din funcția

COMPONENȚA NOULUI GUVERN AL ROMÂNIEI
1. primul-ministru - RADU 

VASILE (PNȚCD)
2. ministrul Apărării 

Naționale - VICTOR BA
BIUC (PD) - ministru 
secretar de stat

3. ministrul Justiției - 
VALERIU STOICA (PNL) - 
ministru secretar de stat

4. ministrul Industriei și 
Comerțului - RADU 
BERCEANU (PD)

5. ministrul Afacerilor 
Externe-ANDREI PLEȘU, 
sprijinit de PD

6. ministrul de Interne -
GAVRIL DEJEU (PNȚCD)

7. ministrul Muncii și 
Protecției Sociale - ALEXAN
DRU ATHANASIU (PSDR) 

Acum este momentul sâ câștigi de doua ori cu QUASAR! Pag. 8
-

de vicepreședinte al PNL. 
Omul de afaceri Cataramă a 
acuzat conducerea pro
priului partid că nu face 
politică liberală, ci social- 
democrată.

Au apărut și răutăți de 
genul “Aceeași Mărie cu altă 
pălărie” sau “Aceeași Mări- 
oară cu altă mustăcioară”, 
aluzie la faptul că din noul 
cabinet fac parte prea puține 
nume noi, cei mai mulți 
venind din “patrimoniul” lui 
Victor Ciorbea. Rațiunea 
premierului desemnat este 
clară și normală: oamenii 
valoroși au rămas pe loc; își 
vor continua activitatea. 
Este avantajos și datorită 
calităților lor profesionale, și 
experienței dobândite, și 
angajamentului exprimat 
până acum în funcțiile 
deținute. Interesant este și 
un alt demers al noului prim- 
ministru, respectiv proto
colul încheiat cu liderii

8. ministrul Finanțelor - 
DANIEL DĂIANU, sprijinit de 
PNL

9. ministrul Reformei și 
președintele Consiliului 
pentru Reformă - IOAN 
MUREȘAN (PNȚCD)

10. ministrul Agriculturii și 
Alimentației-ALEXANDRU 
BOGDAN (PNȚCD)

11. ministrul Transpor
turilor-TRAIAN BĂSESCU 
(PD)

12. ministrul Comunicațiilor 
-SORIN PANTIȘ (PNL) ’

13. ministrul Turismului - 
SORIN FRUNZĂVERDE 
(PD)

14. ministrul Lucrărilor 
Publice și Amenajării 

politici din coaliție, docu
ment care cuprinde clauze 
privind întărirea autorității 
premierului, ca șef al 
executivului, eficientizarea 
activității guvernului - prin 
organizarea și desfășurarea 
ședințelor cabinetului, 
imprimarea unui climat de 
bună conlucrare, de ordine și 
disciplină la toate palierele 
guvernamentale.

Adresându-se națiunii, 
prin posturile de radio și de 
televiziune și răspunzând 
câtorva întrebări ale ziariș
tilor prezenți la momentul 
prezentării noului executiv, 
șeful acestuia, Radu Vasiie, 
a fost scurt și concis, direct 
și la obiect, a dovedit o bună 
cunoaștere a problemelor 
grele care-l așteaptă și a 
durerilor populației. Accele
rarea procesului de 
restructurare și privatizare, 
relaxarea inflației, conferirea 
unei dimensiuni sociale

Teritoriului - NICOLAE 
NOICA (PNȚCD)

15. ministrul Privatizării -
SORIN DIMITRIU (PNȚCD)

16. ministrul Educației 
Naționale - ANDREI 
MARGA (PNȚCD)

17. ministrul Cercetării și 
Tehnologiei - HORIA ENE 
(PAR)

18. ministrul Sănătății - 
FRANCISC BARANY 
(UDMR)

19. ministrul Culturii - ION
CARAMITRU (PNȚCD)

20. ministrul Tineretului și 
Sportului - CRIN ANTO
NESCU (PNL)

21. ministrul pentru Relația 
cu Parlamentul - 

moderne și eficiente, spri
jinirea mai susținută a 
agriculturii și a între
prinderilor mici și mijlocii 
- au fost câteva din 
prioritățile noului guvern, 
exprimate de premierul 
Radu Vasiie. Dar pro
gramul executivului, pre
zentat ieri seară - operă a 
celor mai avizați specialiști 
din partidele componente 
ale coaliției - este mult mai 
amplu, conține obiective 
clare, importante, cu 
termene și responsabilități 
precise, care se cer rigu
ros urmărite și înfăptuite.

Poate va fi ceva mai 
bine dacă guvernul va fi 
înțeles și lăsat să lucreze. 
Din păcate, norii ne
mulțumirii sindicale se 
arată la orizont. Sperăm să 
nu frâneze voința și bunele 
intenții ale acestui guvern- 
speranță...

Dumitru GHEONEA

ALEXANDRU SASSU (PD)
22. ministrul delegat pe 

lângă primul-ministru pentru 
Integrare Europeană - 
ALEXANDRU HERLEA 
(PNȚCD)

23. ministrul pentru Mino
rități - .GYORGY TOKAY 
(UDMR)

24. secretar de stat în 
Ministerul Apărării Naționale, 
cu rang de ministru - 
CONSTANTIN DUDU- 
IONESCU (PNȚCD)

25. ministrul Apelor, Pădu
rilor și Mediului - ROMICĂ 
TOMESCU (PNȚCD)

* Departamentul Adminis
trației Publice Locale - VLAD 
ROȘCA (PNȚCD)

* Secretariatul general al 
Guvernului-RADU STROE 
(PNL)

Miss Orăștie ‘98
Astăzi, 9 aprilie a.c., la 

Casa de Cultură din Orăștie, 
cu începere de la ora 17, se 
desfășoară concursul de 
frumusețe Miss Orăștie ’98.

Concursul de frumusețe 
este organizat de către 
Organizația de Tineret Phoe
nix Deva și Radio Color 
Orăștie. (C.P.)

Semințele 
care aveți nevoie 

După cum ne-a informat dl 
ing. Mircea Filip, directorul 
Filialei Semrom din Orăștie, 
în prezent firma mai are pe 
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Fără a comenta utilitatea, 
necesitatea și gradul de acoperire 
cu cupoane a nevoilor reale privind 
cheltuielile ce le fac proprietarii de 
pământ pentru obținerea producției 
agricole, aducem în atenție unele 
aspecte mai puțin plăcute care 
denotă că acest ajutor acordat de 
stat în anul 1998, apreciat undeva 
la aproape 3000 de miliarde lei, nu 
își atinge scopul propus în toate 
cazurile. Dar să vedem despre ce 
este vorba. După cum se constată 
o parte din suma alocată ia alte căi 
decât agricultura. Ca urmare, doar 
parțial este adevărat că s-a găsit 
cea mai bună metodă de a-i 
subvenționa direct pe producătorii 
agricoli.

Dacă s-a propus o modalitate 
concretă mai corectă aproape de 
realitate, de a administra utilizarea 
eficientă a cupoanelor agricole, 
aceea de a-i implica și pe specialiștii 
agricoli în această acțiune, ei știind 
cel mai exact nevoile reale ale 
producătorului agricol, căruia îi pot 
face în acest sens și recomandările 
de rigoare, o astfel de solicitare n- 
a fost agreată.

Drept urmare, fiecare posesor 
de cupon face ce vrea, cum știe și 
cum poate, după propria inspirație, 
cu acest titlu de valoare. Că așa se 
întâmplă și în practică, o dovedesc 
faptele.

Așa cum prevăd Normele 
metodologice pentru aplicarea 
Ordonanței în baza căreia s-au 
acordat cupoanele agricole în acest 
an, eliberarea combustibilului, în 
speță a motorinei de la stațiile 
PECO, se face în baza unei simple 
declarații pe care o dă posesorul 
cuponului sau omul cu bani care 
spune că folosește motorina luată 
cu prețul care nu include și taxa 

pentru drumuri, în scopul efectuării 

sămânță de porumb din 
hibrizii Turda 200, Turda 200 
plus, Elan și Doina. De 
asemenea, mare căutare are 
lucerna din import Italia, la 
prețul de 60.000 lei/kg.

Vânzarea semințelor se 
face atât pe cupoanele 
agricole, cât și contra cost. 
(N.T.)

înscrieri
în vederea ocupării prin 

concurs a posturilor de in
spectori școlari, la Inspec
toratul Județean Școlar Hune- 
doara-Deva se fac înscrieri de 
candidați până la sfârșitul 
acestei săptămâni. (V.R.)

lucrărilor agricole. Cine și cum 
mai urmărește dacă motorina 
băgată în rezervorul Merce- 
desului sau al Opelului va ajunge 
vreodată sau nu la arături, la 
semănat sau la alte lucrări 
agricole, rămâne totul o enigmă, 
într-o ceață deasă și 
permanentă.

Trecând peste acest aspect, 
care nu poate să nu fie observat 
cu ochiul liber, să vedem ce se 
întâmplă și la unele stații 
particulare de benzină. Nu este 
nici o surpriză să vezi cum în 
schimbul a două cupoane, care 
valorează 150.000 lei, posesorul 
primește nici mai mult nici mai 
puțin decât 32 litri motorină, 
revenind la aproape 5000 lei/l, 
față de 2960 lei/l, cât este costul 
real al combustibilului la stațiile 
PECO de stat. Ba mai mult, dacă 
posesorul cupoanelor dorește 
benzină, nu este nici o problemă.

O mare mirare te cuprinde 
când vezi că s-a ajuns chiar în 
situația ca pe cupoane să se ia 
chiar haine de la magazinele de 
mâna a doua. Bineînțeles că tot 
felul de intermediari care se 
interpun în drumul cupoanelor- 
de la posesor până la decontarea 
acestora - își trag cu vârf și 
îndesat foloasele, ,,achizițio- 
nându-le" la costuri cu mult sub 
valoarea lor reală.

Mai semnalăm faptul ce nu 
poate fi câtuși de puțin ignorat, 
anume acela că, deși cupoanele 
agricole se acordă și în scopul 
îmbunătățirii pășunilor și 
fânețelor naturale, în această 
privință nu se face mai nimic, 
ceea ce și explică starea jalnică 
a suprafețelor respective. Asupra 
acestui subiect vom mai_ reveni.

Nicoîae TÎRCOBy
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Căldură cu forța
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Așa după cum am observat 
cu toții, primăvara și-a intrat cu 
autoritate în drepturi. După o 
iarnă care, pentru noi devenii, 
nu a prea fost iarnă, 
temperatura de afară pare a fi, 
în sfârșit, în acord cu 
anotimpul. Ba chiar, datorită 
valorilor ridicate, prevestește 
canicula verii. însă, în dez
acord cu ceea ce se petrece 
afară este atitudinea RAGCL 
Deva, care pare hotărâtă să 
extermine prin coacere 
întreaga populație a Devei, 
căldura furnizată în sistemul de 
termoficare a orașului fiind la 
fel cu cea din zilele cele mai 
friguroase ale iernii. Păi bine 
domnilor, credeți că suntem 
atât de bogați încât să ne 
permitem o asemenea risipă?

Un dotjean fură la 
Hunedoara

La Hunedoara, polițiștii cercetează 
un doljean, de 26 de ani, fără ocupație, 
locuia fără forme legale în localitate și 
s-a apucat de furat. Ne referim la 
Nechita Berceanu care, în două nopți, 
a furat din incinta S C. “Discom 
Bar"SRL Hunedoara conserve din 
carne, ulei, făină, margarina etc în 
valoare de mai bine de 2.000.000 de 
lei.

Un picior uman în Cerna 
și un spânzurat la Lupeni

Recent, un angajat al RAIL 
Hunedoara - stația de epurare 
Sîntuhalm a găsit un membru inferior 
uman. Medicul legist a concluzionat că 
aparține unui bărbat decedat în urmă 
cu aproximativ nouă luni. Politia 
efectuează cercetări.
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Adepți ai principiului 
„după noi, potopul”, după 
1989 s-au găsit tot felul de 
indivizi puși pe distrugeri. 
Acest lucru s-a întâmplat și cu 
sistemul de irigații-desecare 
din zona Sibișel-Beriu- 

, Căstău-Orăștie, care cuprin
dea o suprafață de peste 800 
ha. Realizat cu cheltuieli 
însemnate la vremea res
pectivă, sistemul de irigații cu 

: tuburi de azbociment era 
conceput să funcționeze gra
vitațional, deci fără consum 
de energie, ceea ce asigura 
și un grad ridicat de 
profitabilitate pentru culturile 

■ agricole din zonă.
Cum talentul nostru 

distrugător i-a chinuit pe multi

Joi 
9 aprilie

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 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 Perla Neagră (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. 112) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 190) 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 20) 22.30 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.05 Canary 
Wharf (s, ep. 129)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Povești celebre (d.a/r) 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 
Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 10.25 

fețele schimbării (r) 11,30

j rr111........
Oare se mai poate accepta 
“umflarea facturilor” pe baza 
unor asemenea tertipuri?

Problema este că trebuie 
rotunjite cumva salariile de 
milioane ale celor care iau 
asemenea decizii. Or, acest 
fapt nu poate fi făcut doar așa, 
fără o justificare ce poate să 
“țină" în fața contribuabililor. 
Sau poate că explicația 
acestei probleme este foarte 
omenească, cei în cauză fiind 
mai friguroși din fire și 
nerealizând că nu mai este 
iarnă. Dacă este așa, atunci 
ne permitem să le atragem 
atenția respectabililor domni 
că suntem în plină primăvară 
și că ar fi cazul să păstreze 
"energiile” pentru iarna 
viitoare. (A.N.)
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De asemenea, cercetări pentru 
luarea măsurilor legale ce se impun 
se fac și în cazul lui Gheorghe 
Bumbea, de 65 ani, care locuia fără 
forme legale în Lupeni. El s-a 
spânzurat de gardul împrejmuitor al 
terenului de fotbal de la Baza de 
agrement Brăila din localitate.

Cuțitarui a fost prins 
în apropierea unui bar din Deva, 

în jurul orei 22, un fost condamnat, 
de 27 de ani, pe nume Cristian 
Aurelian Bosca, a lovit cu un cuțit pe . 
Constantin Ciobanu, tot din Deva și | 
cu un an mai tânăr. ■

Victima are nevoie de 65-70 de ■ 
zile de îngrijiri medicale. Agresorul I 
urmează a fi prezentat parchetului cu 1 
propunere de arestare pentru | 
săvârșirea infracțiunii de vătămare . 
corporală gravă. I

care au dorit să-și pună în 
valoare asemenea calități, 
iată că s-a reușit ca și acest 
obiectiv să fie făcut KO, de 
parcă nimeni n-ar mai avea 
vreodată nevoie de el, deși 
perioade secetoase vor mai 
exista cu siguranță.

Aceeași soartă au avut- 
o și alte lucrări de îmbu
nătățiri funciare care erau 
concepute să vină în folosul 
agricultorilor. într-un viitor 
articol vom aduce în atenție 
astfel de situații,gândind că 
trebuie să păstrăm și să 
întreținem măcar ceea ce a 
scăpat de furia devas
tatoare a unor oameni care 
numai agricultori nu pot să 
fie numiți. (N.T.)

Lumea sălbatică a animalelor 
(do/r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Impact (r) 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 Veronica și 
chipul iubirii (telenovelă Ar
gentina, ep. 1) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 
Față în față cu autorul: Silviu 
Lupescu, directorul editurii 
„Polirom” din lași 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 30) 21.00 
în fața dvs.! 22.00 Antonieta 

(dramă Franța ’82)

ANTENA l
7.00 Dimineața devreme 

10.10 Sirenele (s) 11.00 Zid 
împotriva uitării (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 109) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 26) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile

I NOTEiNFORMA THOPÎNH r
Celelalte sunt particulare - 
ale dlor Lucian Paușeniuc și 
Ionel Duleanț. Acestea sunt 
aprovizionate din belșug și 
se bucură, firesc, de 
căutare.

Traian BONDOR

U întineresc pă
durile

Din discuția cu di. loan 
Andrica de la Ocolul Silvic 
Uia am reținut că din 
pepiniera unității res
pective, ia Gurasada, 
Câmpuri Surduc și 
Runcșor au fost plantați în 
această primăvară 8500 
puieți de gorun și stejar, 
2200 de paltin și 300 de 
cireș. întinerirea pădurilor 
continuă.

D Privatizata se
rioși prind putere

Cele mai importante 
societăți comerciale pri
vate din comuna Gura- 
sada, cum ne spunea di. 
Cornel Moisin, viceprima- 
ru! localității, sunt cele ale 
dlui Ovidiu Streteanu 
(confecționează dale și 
bolțari), Nicoiae Popa ( 
reparații auto) și i. Stroia ( 
de prelucrarea lemnului). 
O dovadă că privatizații 
serioși prind putere tot mai 
mare.

D Concurență
în satul de reședință a 

comunei Burjuc funcțio
nează trei unități co
merciale cu obiect de 
activitate foarte divers. 
Una aparține "Consum- 
coop"Zam și e sărăcuță în 
ce privește aprovizionarea 
și din această pricină nici 
nu este prea căutată.

Prin sentința civilă nr. 
343 din 24 noiembrie 1992, 
Judecătoria Sectorului 1 al 
Capitalei a acordat perso
nalitate juridică Asociației 
Naționale pentru Dovedirea 
Abuzurilor - ANDA.

Z Asociația Națională pentru 
Dovedirea Abuzurilor<

Ce este și ce scopuri 
are această asociație a 
societății civile - despre 
care, să recunoaștem, în 
județul nostru nu s-a prea 
auzit timp de șase ani - ne- 
o spune statutul ei.

La articolul 1 din statut 
se stipulează că ANDA este 

muzicii 18.00 Esmeralda (s, ep. 
8) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Accidente 
(f.a.SUA 1989) 21.30 Știri 21.40 
Falsă identitate (s, ep. 9) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Identitatea lui Bourne II (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro 
și contra cu Octavian Paler (r)
14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.15 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Ches
tiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 
70) 21.15 Nikita (s, ep. 5) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 71) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa 

(talkshow) 0.00 Știrile PRO TV. 
Prima pagină

D îmbietor, dar și 
trist

O adevărată bogăție de 
interes public o constituie 
și Parcul dendrologic din 
orașul Slmeria, un minunat 
ioc de recreere mai ales în 
anotimpul primăverii când 
izbucnesc sevele și florile 
cu parfumul lor autentic ne 
îmbie să vizităm acest ioc; 
acest paradis de natură. în, 
ciuda dificultăților finan
ciare, este apreciabil efortul 
celor câțiva specialiști și 
saiariați pentru a menține la 
cote ridicate renumeie na
țional și internațional câș
tigat de această rezervație 
dendroiogică.

Dincolo de strădaniile 
lor și în contrast cu 
preocupările ce le au, apar 
gesturile unor așa-ziși tu
riști care nu dovedesc 
respect față de conservarea 
intactă a bogățiilor cuprinse 
în perimetru, in aceiași timp 
este de semnalat și 
necesitatea unor demersuri 
pentru a se suplimenta 
fondurile alocate pentru 
reparații ia clădirile proprii, 
în special la cea destinată 
cândva cazării celor ce 
asigurau paza și îngrijirea

o societate apolitică. Ea nu 
face propagandă în favoarea 
nici unui partid politic.

La art. 3 se definește rolul 
asociației. “ANDA are rolul 
de a sprijini atât persoanele 
juridice cât și pe cele fizice, 

pentru aflarea adevărului 
(despre anumite fapte ce 
constituie abuzuri nn), 
pentru combaterea abu
zurilor, corupției, crimei 
economico-financiare și 
crimei organizate”.

Nu comentăm interfe
rența rolului și scopului

PRIMA TV
6.30 La primă 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) 16.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, 
ep. 79) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 81) 20.00 911: Apel de 
urgență! (s) 21.00 Spiritele 
nopții (thriller SUA '89, p. I) 
23.00 Știri 23.30 Starea 
veghe (talkshow)

ACASĂ

de

10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cine
mateca de acasă: Aventurile 
fratelui... (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s) 

animalelor sălbatice 
(care au fost duse ia 
grădina zoologică de ia 
Hunedoara). Cum am 
văzut, această clădire se 
degradează permanent 
sub influența intempe
riilor, lipsa țiglelor în 
unele locuri permițând 
infiltrarea apei și 
atacarea pereților. Dacă 
se consideră că nu mai 
este nevoie de o 
asemenea clădire, se pot 
recupera și valorifica, cât 
nu se strică totul, 
materialele rezultate. 
Urmele sărăciei, iată că 
sunt vizibile și în sectorul 
menit prin excelență să 
ne asigure condiții de 
recreere, dacă de muncă 
avem parte după cum 
fiecare știe și simte pe 
propria piele. (N. T.)

U “Hoțul “ de 
proprietăți

De-a lungul anilor, la 
periodicele sale invâr- 
toșeli, Mureșul a tot furat 
din arabilul comunei 
Burjuc, nici așa prea 
generos. "Furtul" de 
pământ făcut de Mureș 
însumează circa 30 ia 
sută din suprafața arabilă 
a comunei. “în 1992 - 
spune primarul Eugenia 
Mariș - am pus oamenii în 
posesie. De atunci 
parcelele din lunca 
Mureșului au fost dimi
nuate cu 15 la sută."

ANDA cu cele ale altor 
organe ale statului. Ne 
facem datoria de a ne 
informa cititorii că din 
noiembrie 1997, Asociația 
Națională pentru Dove
direa Abuzurilor are și în 

y

județul nostru o comisie 
județeană. Aceasta are 
sediul în Hunedoara, str. 
Piața Libertății, nr. 13. 
Neavând telefon, comi
sia poate fi deocamdată 
contactată personal sau 
prin scrisori. (I.C.) 

17.45 Concursul de Acasa ' 
18.00 Antonella (s) 18.45 
Marielena (s, ep. 83) 19.30 
Noile aventuri... (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: 8 1/2 
(dramă Italia 1963) 1.45 Se
crete de familie (s)

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Desene ani

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

ANTENA 1-DEVA
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)__________ .

fioao»co>>N
Joi, 9 aprilie

2 Berbec 
(21 III - 20 IV)

Ziua de azi vă este favo
rabilă, cu condiția să nu luați 
decizii pripite. Aveți șansa 
de a realiza ceva mai 
deosebit în căminul dv. 
Familia dorește să vă dea o 
mână de ajutor.

O Taur
(21IV ■ 21 V)

Energia dv, canalizată 
corespunzător, v-ar putea 
aduce unele beneficii.în 
domeniul profesional s-ar 
părea că lucrurile vă scapă 
de sub control; puneți-le în 
ordine...

2 Gemeni 
( 22 V - 22 VI)

Veți primi o veste care v-a 
ținut cu sufletul la gură. 
Prietenii vă invită să sărbătoriți 
ceva alături de ei. Dovediți o 
oarecare instabilitate mintală 
ce v-ar putea da de furcă.

O Rac
( 23 VI - 23 VII)

Partenerul de viață vă va da 
o veste ce vi se pare cam 
bizară. Veți fi nevoit să plecați 
la drum, ceea ce nu vă va 
bucura, dar până la urmă se 
va dovedi de bun augur.

O Leu
(24 VII ■ 23 VIII)

Vă veți simți odihnit și plin 
de entuziasm pentru a vă 
face proiecte de petrecere a 
zilei într-un cadru plăcut. Nu 
veți reuși să faceți nimic din | 
ce v-ați propus, dar asta nu 
vă va deranja.

Z) Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)

Cel mai bine ar fi să stați 
acasă sau să vă ocupați de o 
lectură ori să vizionați un film 
pasionant. S-ar putea să 
primiți o vizită neașteptată 
care vă va face multă plăcere.

O Balanță
(23 IX - 23 X) 1

O persoană necunoscută 
vă va da o informație foarte 
importantă. învingeți-vă sus
piciunile și folosiți-o. După- 
amiază veți încheia cu 
succes o activitate gospo
dărească.

2 Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Dorința dv. de a ieși în 
evidență în societate vă face 
să nu fiți foarte atent la ceea 
ce spuneți. Atenție, căci veți 
putea face o gafă care vă va 
costa scump.

2 Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Drumurile scurte vă vor 
avantaja azi. Veți primi o 
veste cam ambiguă din 
partea familiei, dar nu 
trebuie să fiți îngrijorat. 
Așteptați un telefon care 
întârzie și asta vă irită.

O Capricorn 
(21 XII - 19 I)

V-ați implicat în prea 
multe probleme și acum 
munciți din greu pentru a le 
finaliza. Energia fizică șl cea 
mintală nu vă pun probleme, 
dar n-ar strica să o luați mai 
încet.

O Vărsător 
(20 I - 18 II)

Activitățile profesionale vă 
vor consuma cea mai mare 
parte a zilei. Nu uitați să dați 
un telefon pentru a schimba 
ora întâlnirii cu persoana 
iubită. Vă veți descurca din 
mers.

□ Pești 
(19 II - 20 III)

V-ați făcut multe planuri 
pentru ziua de azi. Dozați-vă 
eforturile pentru a fi cât mai 
eficient. După-amiază veți fi 
invitat într-o vizită. Nu uitați 
să vă și odihniți.
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în vizită la Deva
,r

PENTRU COMBATEREA
Studenti

9
francezi

MI MAI EA NEGRU!
Timp de două zile, luni și 

marți, la Deva s-a desfășurat 
o întâlnire a directorilor ge
nerali și directorilor generali 
adjuncți de la DGMPS cu 
problemele Camerelor de 
Muncă ce a vizat munca la 
negru. întâlnirea de la Deva 
reprezintă un punct final ce 
încheie o activitate de circa o 
lună și jumătate de dezbateri 
și discuții privind modificarea 
Legii 83/1995 ce vizează pro
tecția salariaților.

La întâlnirea de la Deva a 
fost prezent dl Michel 
Mathieu, prefect delegat in
terministerial la delegația de 
luptă contra muncii ilegale 
din Franța, precum și dl Ni- 
colae Dorin Pârvu, secretar 
de stat în cadrul M.M.P.S.

în cadrul dezbaterilor de 
la Deva, oaspetele francez 
a prezentat modul de orga
nizare a camerelor de mun
că și mai ales cum se lu
crează pentru combaterea 
muncii la negru. Expunerea 
prezentată a creat mare in
teres, în urma acesteia pur- 
tându-se un dialog benefic 
pentru cei prezenți. Unele 
dintre propunerile făcute la 
Deva se vor regăsi în noul 
proiect al Legii 83/1995.

Its---------------- ----------------------- -------- ---

Conform celor relatate de 
către dl losif Mariș, director 
general adjunct la DGMPS a 
județului Hunedoara, în noul 
act normativ vor fi cuprinse 
sancțiuni extrem de severe 
pentru a se descuraja munca

Luni si marii a avut loc# t

o întâlnire pe tema:

la negru. Prin noile acte 
normative se încearcă și o 
modificare a actualelor răs
punderi ale Camerelor de 
muncă, atributul acestora 
fiind mai mult pe control.

Directorii generali adjuncți cu 
problemele Camerelor de Muncă 
speră ca propunerile făcute în 
cadrul întâlnirii la Deva să devină 
operaționale în câteva luni, iar 
Legea privind Inspecția Muncii 
să fie aprobată până la sfârșitul 
acestui an.

Unele surse sunt de părere 
că în prezent circa două trei 
milioane de persoane des
fășoară munci la negru, moti
vele fiind în cea maPmare par
te de natură fiscală. Dacă se 
va crea un alt cadru legislativ 
privind fiscalitatea, munca la 
negru va scădea mult sunt de

părere specialiștii în acest 
domeniu.

Referindu-se la întâlnirea 
de la Deva dl Nicolae Dorin 
Pârvu, secretar de stat la 
M.M.P.S, ne-a declarat: 
"Munca la negru are o deter
minare în primul rând de na
tură legislativă. Părerea mea 
este că legea este depășită, 
de aceea ne-am propus să 
elaborăm noi acte normative 
ce pun accent deosebit pe 
control. în prezent camerele 
de muncă și-au deturnat atri
buțiile de control la cele de 
personal". Dl Nicolae Dorin 
Pârvu este de părere că mun
ca la negru este și rezultatul 
unei baze de impozitări mari. 
Domnia sa mai susține că mai 
sunt multe probleme de re
zolvat în acest sens și este 
anormal ca "banii noștri să se 
ducă la cei care mai au două 
sau chiar trei servicii".

“Suntem hotărâți să con
trolăm acest fenomen, oa
menii să aibă contracte de 
muncă, să se plătească pen
tru ei contribuția: să benefi
cieze de vechime, de pro
tecție socială atunci când 
situația o impune”, ne-a mai 
precizat în încheiere inter
locutorul nostru.

în perioada 12-25 aprilie 
a.c., un grup de studenți fran
cezi de la Institutul de Tehnici 
de Comercializare din Belfort 
- Franța, condus de profesor 
universitar Jean Jacques 
Wagner, va vizita Deva. în 
același timp va fi prezent în 
județ și directorul Serviciului 
de Cooperare al Cantonului 
Jura - Elveția, dl Stephane 
Berdat.

Vizita studenților francezi 
de la IUT Belfort este un răs
puns la invitația Clubului 
"Prietenia" din cadrul 
Asociației Alter Ego Deva, 
club ai cărui membri au primit 
în luna noiembrie 1997 burse

de studii în cadrul unui 
program de pregătire și 
antreprenoriat finanțat de către 
Serviciul de Cooperare al 
Republicii și al Cantonului 
Jura.

Vizita studenților de la Belfort 
la Deva se va bucura de sprijinul 
Prefecturii, Consiliului Județean, 
Primăriilor Deva, Orăștie, Brad, 
Camerei de Comerț și Industrie, 
precum și din partea unor agenți 
economici.

în programul rezervat oas
peților francezi sunt cuprinse 
vizite, mese rotunde și 
seminarii pe diverse teme 
economice și sociale.

‘X

InițiativăI
Sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul județean a fost 

complet renovat în cursul anului trecut. Cu această ocazie s- 
a pavat cu dale trotuarul din fața acestuia, lată o idee ce ar 
putea, ba chiar ar trebui, extinsă. Căci și alte instituții ce-și 
au sediul pe str. 1 Decembrie ar putea realiza o astfel de 
treabă. Ne gândim la Filiala județeană a Băncii Naționale, 
Curtea de Conturi etc., și societățile private ce au unități de 
desfacere aici. Ba chiar și cei care locuiesc în zonă, eventual 
cu sprijinul Primăriei.

n 
I 
I 
I 
I 

___ ___ ______ ,____ SO-' 
licită ca toți proprietarii del 
garaje, chioșcuri sau alte| 
construcții aflate pe domeniul | 
public, până la 13 aprilie a.c.,« 
să inscripționeze pe con-! 
strucțiile respective nr. șiI 
data obținerii autorizației del 
construcție. Construcțiile| 
neinscripționate vor f 
considerate ilegale și se vor 
lua măsuri conform legii.

Primăria
solicită

Primăria municipiului

I
Locuințe sociale!

9 1

Consiliul municipal, în șe-j 
dința sa extraordinară din 311 
martie a.c., a aprobat studiul | 
de fezabilitate al unui bloc cu| 
locuințe sociale. Studiul a« 
fost întocmit de SC IPHj 
Deva, iar blocul va fi edificat' 
pe Aleea Moților, nr. 2 A, car-l 

| tierul Mărăști.

I 
I 
I 
I 
I 
I
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I 
I 
I
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în comerț au apărut demult cântare electronice, fapt ce permite o măsurătoare 

exactă și corectitudine în încasarea banilor.
Pe când și în Piața Deva asemenea cântare? Este o întrebare al cărei răspuns poate 

îl va da timpul. Dar până atunci deseori bombănim că am fost înșelați la cântar...

Precocitate
Adrian Dubardin Deva, str. 

N. Bălcescu, bl 17A, ap. 18, 
are numai 15 ani și încă este 
elev. într-o seară, mai precis în 
3 martie a.c. - i s-a făcut poftă 
de plimbare cu bicicleta. Cum 
nu avea un astfel de obiect a

escaladat gardul imobilului de 
la nr. 8, de pe str. Gh. Doja din 
municipiul reședință de județ, 
și a sustras o bicicletă “par
cată" în coridorul casei apar
ținând lui Marko Teodor. Cam 
precoce hoția.

La plimbare cu mașina
altuia

Valentin Micu, din Deva, 
fără ocupație, și Ladislau 
Erdos, tot cu rubrica ocupație 
goală - au avut, în noaptea 
de 26/27 februarie a.c., ideea 
de a face o călătorie cu un 
autoturism ce nu le aparti-

nea. L-au deschis pe cel al lui 
Octavian Dorin, tot din Deva, 
și au pornit cu el la drum. 
După o vreme au abandonat 
mașina și s-au ascuns. Au 
fost însă depistați repede și li 
s-a întocmit dosar penal.

Mulțumiri
Dl Aurel Teușan, cu domi

ciliul în str. 22 Decembrie, bl. 
42, sc C, ap. 28, s-a hotărât să 
scrie din nou ziarului nostru 
pentru a ne semnala unele ne
mulțumiri ale domniei sale. 
Autorul scrisorii relatează că 
domnia sa și vecinii de scară 
au fost nemulțumiți de 
consumul de apă la care au

fost puși la plată pe luna 
februarie a.c. - de 791 m.c. 
Autorul scrisorii, împreună cu 
dna Ana Melania au mers la 
secția Apă-Canal al RAGCL. 
Aici au fost îndrumați la dl ing 
Arion care s-a purtat cu recla- 
manții foarte amabil și le-a pro
mis că citirea apometrelor se 
va face cu mai multă atenție.

Tot mulțumiri aduce dl A. 
Teușan și unei doamne de la 
serviciul registratură generală 
a Direcției Generale Județene 
pentru Muncă și Protecție So
cială care l-a ajutat cu multă 
amabilitate în soluționarea 
unei probleme de interes 
personal.

Asemenea semnale am 
vrea să consemnăm cât mai 
multe în coloanele ziarului 
nostru.

I 
I 
I 
I 

reorganizează [ 
Odată cu darea în exploa-1 

| tare a celor 35 de chioșcuri| 
construite din aluminiu și pre-| 
văzute cu toate dotările nece-j 
sare, piața centrală a Devei’ 
se reorganizează. Rulotele și 1 
celelalte înjghebări au dis-| 
părut, se montează un număr | 
mai mare de mese, se face» 
curățenie generală. După ce! 
va parcurge acest proces,’ 
piața se va putea compara cu I 
orice piață de oriunde.

Piața se

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I I 
AbundentăV

9

Un ou se vinde, în aceste | 
| zile, cu 600 lei bucata. Trea-| 
. ba asta s-a întâmplat deoa-.
■ rece se află foarte multe ouă ’ 
I în vânzare. Poate, înainteaI 
| Paștilor - cele ale catolicilor | 
| și protestanților vor fi dumi-|
■ nica viitoare, iar ale orto-i 
! docșilor în următoarea du-! 
1 minică-prețul ouălor va creș-' 
I te din nou, dar sperăm nul 
| prea tare. Oricum scăderea |

de preț trebuie semnalată și | 
acest fenomen dovedește că ■ 
economia de piață începe să! 
funcționeze.

I 
Modernizare J 
Sucursala din Timișoara a I 

| SA “Teleconstrucția" lucrea-| 
ză intens în centrul muni-| 
cipiului, la înlocuirea cablu-j 
rilor subterane de telecomu-J 
nicații. Faptul acesta este' 
firesc întrucât cele de pânăl 
acum erau foarte vechi și | 
dădeau multă bătaie de cap] 
tuturor. După ce operația sei 
va încheia nu ne îndoim că! 
prestațiile telefonice se von 
îmbunătăți substantial. I
________J

I 
I 
I

In piața Dacia din Deva, d-na Dorina Achim a construit 
o hală modernă, dotată cu toate utilitățile, ce s-a inaugurat 
recent..

Pagină realizată de

Traian BONDOR,

Corne! POENAR
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Frumoasa șt proasta

nervurile noastre aveau poftă de cuvinte 
în irișii noștri străluceau aventuri primejdii 
cu palmele rupeam flori le mâneam 
așa mirosind frumos păcăleam 
albine ne polenizam bolboroseam poeme 
alunecând în ceară izbeam tare cu 
picioarele în noroc “la ce ne trebuie noroc 
eram debutanți aveam scuze 
ne foloseam de gesturi fistichii 
“ce ne trebuie talent” uite vine întunericul 

fiecăruia și nu ne mai auzim de ce 
să fim pe post de clowni să ne 
plesnească peste gânduri?

Marine/a POP ȘERBAN

! mfRB SOGRATE șW
XANTIDA

Primăvara e sezonul 
florilor, culorilor și parfu- 
murilor. Iar acest sfârșit de 
săptămână în mod particular 
se găsește sub semnul 
florilor, căci se încheie cu 
Floriile. E sărbătoarea Intrării 
Domnului în Ierusalim, ziua 
onomastică a celor botezați 
Floarea, Florina, Florica, 
Florentina, Florin ori Florică 
sau cu alte nume de flori: 
Margareta, Lăcrămioara, 
Violeta ș.a.m.d. Tuturor, cei 
dragi le vor oferi alături de alte 
daruri și minunate flori iar noi 
le urăm (cu anticipație) să 
înflorească o dată cu pri
măvara.

O Părul de câine sau de pisică se înlătură de pe covor cu 
ajutorul unul burete umed.

O Podelele din lemn se spală cel mai bine cu ceai rusesc 
rece.

O O cadă îngălbenită se curăță ușor cu o soluție de 
terebentină amestecată cu sare.

O Lucrurile din cupru strălucesc ca aurul dacă sunt 
frecate cu un sos din sare și oțet, clătite și șterse cu o cârpă 
moale și uscată.

O Rugina de pe obiectele de fier se îndepărtează cu sare 
umezită cu zeamă de lămâie. Cuțitele oxidate (prin curățarea 
fructelor) se curăță cu amoniac. Tacâmurile de argint se țin o 
jumătate de oră în lapte acru, se clătesc cu apă caldă și se șterg 
repede pentru a nu se păta.

O Petele de sirop sau de băuturi dulci de pe mobilă se 
șterg cu zaț de cafea, apoi cu o cârpă înmuiată în ulei de in. Iar 
murdăria de muște se înlătură cu un burete înmuiat în albuș de 
ou.

O Cârpele de bucătărie și fețele de masă se spală bine 
dacă frecăm petele de pe ele cu lapte (sau le spălăm complet în 
lapte).

O Halbele de bere nu trebuie spălate cu apă și detergent, 
deoarece berea nu mai face spumă în ele. Trebuie clătite doar 
cu apă caldă.

O Mirosul de pește de pe mâini dispare dacă înainte de a 
ne spăla cu săpun ne frecăm palmele cu zaț de cafea.

/f Pentru
*

sănătatea dv_________<
Coaja de salcie se recoltează 

începând cu luna februarie de pe 
ramurile care au cel puțin trei ani. 
Are deosebite calități antifebrile, 
sudorifice (favorizează transpirația 
și astfel ajută la eliminarea 
toxinelor), antinevralgice și tonice. 
Este recomandată în viroze, gripe, 
având acțiune benefică în 
afecțiunile pulmonare și în 
bronșite.

Se face un decoct din 50 g de 
coajă uscată și pisată, fiartă într- 
un litru de apă; se beau patru cești 
pe zi, dintre care una seara, 
înainte de culcare. (Un efect 
secundar care poate apărea după 
câteva zile este constipația). 
Coaja mai poate fi macerată în vin 
alb (50 g coajă la un litru de vin 
alb): se lasă 10 zile la loc rece și 
întunecos. Se bea câte un pahar 
înainte de mese.

Dar sâmbăta Floriilor, a 
lui Lazăr (cum e trecută în 
calendar), are pentru 
ortodocși și altă semni
ficație. Este ziua în care își 
pomenesc morții și le 
împodobesc mormintele 
(după ce le-au primenit) cu 
flori de primăvară, cu ramuri 
de salcie înflorită sau alți 
mâțișori. Deci Floriile sunt 
sărbătoarea bucuriei atât 
pentru cei vii cu nume de 
floare cât și pentru sufletele 
celor adormiți întru Domnul. 
Pentru toți să pregătim 
florile preferate, ca selnn al 
dragostei, aprecierii și re
cunoștinței noastre. (V.R.)

Uleiurile obținute din plante 
medicinale sunt folosite cu 
succes în tratarea unor boli.

Uleiul de pin este un bun 
remediu antibronșic și antiin- 
flamator. La o cană de infuzie de 
ceai antibronșic se pun 5-6 
picături și se bea de trei ori pe zi, 
după mese. în adenomul de 
prostată uleiul se picură pe o 
linguriță cu zahăr.

Uleiul de coriandru este un 
medicament eficient pentru 
enterocolită și are un ridicat efect 
antibacterian. Este indicat în 
infecțiile urinare, cistite și mai 
ales în colibaciloze.

Uleiul de levănțică este 
calmant și somnifer. Persoanele 
care au probleme cu somnul vor

"Am avut un vis - un înțelept 
1 îmi zicea: “Nimănui somnul nu 

i-a înflorit trandafirul fericirii; 
de ce să faci ce e totuna cu a 
nu mai fi? Trezește-te, căci ni 
s-a hărăzit oricum să dormim 
veacuri întregi”.

Omar Khayyam
I 
I

- Ah, Coste/e, trebuia să mă 
căsătoresc cu tine ca să-mi 
dau seama cât de prost ești, 
își apostrofează soția soțul,

- Puteai să știi asta din 
momentul când am făcut 
gestul de a-ți cere mâna, 
conchide acesta.

“Iubirea bărbatului e 
sprijinul tuturor slăbiciunilor 
femeilor; singure pierd, chiar 
când au oarecare calități; 
unindu-și viața cu un bărbat 
ales și-o înalță!”

Pompiliu Constantinescu

încet, încet vremea s-a 
încălzit. Magnoliile au înflorit iar 
soarele nu mai are... dinți. E 
vremea deci să renunțăm și noi, 
femeile, la pălării și băsmăluțe, să 
dăm voie vântului cu arome 
proaspete de primăvară să ni se 
Joace prin păr. Da, dar nu oricum. 
Pentru că ne vom simți cu 
adevărat bine doar dacă vom și 

I arăta bine. De aceea e nevoie să 
trecem pe la coafor, pe la 
cosmetică, pe la manichiură și 
pedichiură.

Doamnele și domnișoarele 
care lucrează în instituții din 

| clădirea Tribunalului Județean nu 
trebuie să caute prea departe un 
loc în care să se facă mai 
frumoase. E suficient să coboare 
la demisol, unde le găsesc pe 
dnele Elena David și Eleonora 

| Moț. Din mâinile dumnealor ies 
I astfel tunse și coafate, încât 

urcând scările simt ca și starea lor L  ..... -----------

bea ceaiul de plante preferat 
împreună cu 5-6 picături de ulei 
de levănțică. Este eficient și dacă, 
după ce ne-am spălat bine, clătim 
vana și o umplem cu apă caldă în 
care picurăm ulei de levănțică (4- 
5 picături).

Uleiul de mentă este 
antidiareic și anticolitic; se pun 6 
picături la o cană de ceai, de 3 ori 
pe zi, după mese. Pentru 
dischinezii biliare se bea înainte 
de mâncare cu 20-30 de minute. 
Pentru uz extern, 10 ml ulei cu 
200 ml alcool de 96 de grade 
formează o soluție bună pentru 
frecții în dureri reumatice. Uleiul 
de mentă dă rezultate și în 
combaterea eczemelor.

■ Atunci când m-am 
însurat cu tine, Rodico, am 
fost cei mai mare idiot!

- Posibil, dragul meu, dar | 
eram atât de îndrăgostită de 
tine, încât n-am observat!...

I 
I

“A avea un caracter solid 
înseamnă a avea o înde
lungată și fermă experiență a 
deziluziilor și a nenorocirilor 
vieții. Atunci, sau dorești 
neîncetat, sau nu dorești 
deloc”.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Stendhal

“A gândi mi-apare a fi, 
imediat după verbul a ara - | 
arare, cea mai de seamă | 
muncă. A ucide un om este . 
o crimă. A ucide o idee este ■ 
o Hiroșimă. Artistul este sin- | 
gurul care mai amintește de | 
specie”.

Nichita Stă nes cu
"Montaj” de Hie LEAHU I 

____________________ I

I

Cotege si prietene”
de spirit este... în urcare.

Pe cele două “colege și 
prietene" - cum se autodefinesc - 
multe cliente și clienți le cunosc de 
la frizeria de lângă blocul turn din 
Deva, unde au lucrat multi ani. 
Sunt colege din 1965 și tot de 
atunci prietene. Pentru că, spune 
dna Eleonora, alintată Norica de 
către cunoscuți, “mai mult suntem 
la serviciu decât acasă cu familia; 
ne înțelegem bine, n-am avut 
niciodată probleme". S-ar putea 
spune că dimpotrivă, de vreme ce 
soțul dnei David o invită la telefon 
cu formula “Hai că te caută soră- 
ta" (adică dna Norica). E frumoasă 
o asemenea relație între colege și 
mai ales binevenită, de vreme ce 
își petrec cea mai mare parte a 
zilei împreună.

Firi diferite, cele două colege 
se completează reciproc și de 
aceea se și înțeleg bine. Pe lângă 
buna înțelegere mai au însă în

WlAtUP REGULI DE AUR PENTRU SOMN
Uleiul de busuioc este 

recomandat pentru astenii, 
surmenaj intelectual, spasme 
gastrice, migrene, epilepsie, 
tuse, dereglări de ciclu 
menstrual ș.a. (se pun câte 2-3 
picături într-o lingură de ceai). 
Se folosește și extern la 
inhalații prin aromoterapie.

Aceste plante medicinale 
pot fi folosite în diverse 
tratamente și sub formă de 
ceai, infuzie ș.a., însă efectul 
nu este atât de mare și imediat 
ca în cazul uleiurilor volatile. 
Dar în lipsa acestora se pot 
pune plantele la macerat în apă 
rece peste noapte și lichidul 
obținut să se bea dimineața.

Simțul meu estetic s-a 
dezvoltat de timpuriu. Eram o 
fetiță terorizată de aspectul 
estetic al trupului meu slăbuț, 
osos și băiețos. Mereu o 
chestionam pe Mama:

- “Mamă, de ce nu m-ai 
făcut frumoasă?”

Și iubita mea Mamă 
mereu îmi răspundea printr-o 
întrebare:

- “Ai fi preferat să fii 
frumoasă și proastă?"

Astfel am ajuns eu să pun 
preț pe inteligență și să mă 
consolez cu gândul că mintea 
va compensa lipsurile estetice 
ale fizicului meu. Din păcate, 
când am crescut, viața mi-a 
arătat că femeia poate fi de 
patru feluri: urâtă și proastă, 
frumoasă și proastă, urâtă și 
deșteaptă, frumoasă și 
deșteaptă. Dar tot viața mi-a 
arătat că doar cele frumoase 
au trecere pe “piață": la

%

comun și anul nașterii, 
eveniment de la care în 1998 se 
împlinește o Jumătate de secol. 
Firește că această vârstă 
rotundă o vor sărbători tot 
împreună, chiar dacă una din zile 
este în anotimpul florilor iar 
cealaltă într-al ninsorilor.

Cele două doamne coafeze 
sunt independente iar "lucrul 
merge când-cum, căci nu prea 
au oamenii bani" și din pricina 
asta unele persoane își mai 
“ciuntesc"părul și singure (sau... 
în familie). Dar pentru că-i 
primăvară ele speră ca femeile 
să-și amintească mai ușor de 
aspectul lor, să se gândească să 
fie în ton cu natura ce reînvie. Și 
mai speră cele “două colege și 
prietene" că vor fi sănătoase și 
vor apuca și "vremuri mai bune", 
căci sărăciei nimeni nu-i duce 
dorul.

Viorica ROMAN f

Pentru a avea un somn 
sănătos trebuie să respectăm 
niște reguli:

Psă avem ore stabilite de 
culcare și de trezire;

> să evităm suprasoli
citarea fizică și intelectuală 
cu mai puțin de o oră înainte 
de somn;

>să păstrăm dormitorul 
pentru somn, să nu-1 
transformăm intr-o cameră 
m ul ti funcțională;

Psă ne gândim la lucruri 
plăcute când punem capul pe 
pernă; dar și peste zi să ne 
ferim de gânduri negre, să 
gândim pozitiv;

Psă ne stabilim exact de 
câte ore de somn avem 
nevoie, știut fiind că numărul 

bărbați, la sponsori, la un 
serviciu cât mai bun etc... 
De ce oare? Pentru că 
inteligența nu se vede!

De acum încep să 
îmbătrânesc, și totuși, dacă 
s-ar fi putut negocia aș fi 
vrut să am atâta frumusețe 
fizică încât să-i fac pe alții 
curioși de inteligența mea. E 
greu până cineva vede 
inteligența, e un lucru ce 
durează, frumusețea o vezi 
din prima clipă. Și totuși 
spun:

- “Mamă, mulțumesc că 
nu sunt proastă, frumusețea 
oricum e trecătoarei...”

Ina DELEANU

PUTEM 
ÂILUIMGA...

...Șoarecii dacă în dreptul 
găurilor le punem buchete de 
mentă și mușețel sălbatic. Mirosul 
iute al acestor plante nu le place 
micilor rozătoare și fug.

...Muștele din bucătărie dacă 
din când în când turnăm câteva 
picături de oțet pe un ochi fierbinte 
de aragaz ori pe plita sobei.

...Moliile din dulapuri dacă 
punem printre haine buchețele de 
levănțică uscată. Mirosul imprimat 
rufelor și blănurilor noastre este 
mai plăcut decât cel dat de alte 
produse.

...Mirosurile de închis, stătut, 
din apartamente dacă după ce 
aerisim foarte bine camerele 
punem într-o lampă de 
aromoterapie (un vas cu apă ce 
se încălzește la o lumânare) 2-3 
picături de ulei volatil de flori de 
câmp, de măr, de lămâie sau de 
alte plante medicinale. Procedura 
va avea și un efect terapeutic 
asupra noastră pe lângă mirosul 
plăcut și proaspăt răspândit în jur.

acestora, diferă de la o 
persoană la alta;

>să nu luăm somnifere, 
mai bine să bem un ceai de tei 
cu miere, să mâncăm un măr;

> să facem o baie 
fierbinte cu două ore înainte 
de culcare;

Pdacă avem insomnii să 
căutăm să nu ne gândim tot 
timpul la ele; în general 
trebuie să ne ferim de 
obsesii;

Psă facem zilnic plimbări 
în aer liber, dacă se poate in 
mijlocul naturii, acum că a 
venit primăvara;

> dormitorul să fie 
aerisit; să nu fie nici frig dar 
nici prea caid în timpul 
somnului.
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Actorii sunt copii de 
vârsta... creșei. Iar scena e 
o sală de clasă, o sală de 
joacă ■ una din încăperile 
Creșei din Gojdu (Deva), 
unitate în care pășești cu 
grijă (și admirație!) pentru 
curățenia desăvârșită ce 
respiră din fiecare colțișor.

Spectatorii sunt părinți. 
Așteaptă nerăbdători so
sirea... actorilor. Aceștia, 
însă, se află în... culise, 
supravegheați de asistente, 
dând posibilitate părinților 
să asculte sfaturile medi
cului. Acțiunea - organizată 
de medicul pediatru coor
donator, dna Doina Popescu 
- marca Ziua Mondială a 
Sănătății, iar tema aleasă 
pentru acest început de 
aprilie era prietenul cre
dincios al omului - câinele - 
care, însă, poate fi și 
donatorul unor boii grave: 
chistul hidatic și rabia 

^(turbarea). Concis, cu har și

i

i

Unii cu lovelele,
alții cu belelele
Dacă rețeaua de drumuri 

județene prin care toate satele 
centre de comună sunt legate de 
șoselele naționale se află, grație 
preocupărilor regiei de spe
cialitate a Consiliului județean, 
într-o stare bună sau acceptabilă, 
rețeaua de drumuri comunale e 
cel mai adesea vai și amar. Câte 
un primar de comună mai tenace 
și mai ordonat în gândire 
reușește prin insistențe la toate 
nivelurile să schimbe clasificarea 
unor drumuri comunale în dru
muri județene și atunci șansele 
de modernizare a acestora 
sporesc.

Cel mai adesea însă, pe 
aceste drumuri circulă utilizatori 
industriali, în special exploatatori 
de pădure, ale căror mijloace de 
transport au un tonaj pe osie cu 
mult peste cel pe care l-ar putea 
suporta infrastructura unui drum 
pietruit sau asfatat ușor.

Drumul Densuș-Ștei-Poieni 
măsoară 13 km. Sorin Ștefoni, 
primarul comunei Densuș, ne 
spunea: "Avem acordul Mi
nisterului Finanțelor pentru 
modernizarea a 5 km din acest 
drum. O parte, cea finală a lui 
însă, este clasificată ca drum 
sătesc. întreținerea cade în 
sarcina bugetului comunal. Dar 
pe acest drum, de la origine până 
.la racordul cu drumul județean, 
circulă mașini de mare tonaj ale 
exploatatorilor de pădure. Ei 
plătesc taxa de acces pe 
drumurile publice și nu mai

'■k'

competență, dna doctor a 
stăruit asupra acestor 
maladii ce pot fi fatale, 
punctând aspecte aie 
transmiterii bolilor, modul 
cum trebuie acționat din 
primele momente, dar mai 
cu seamă cum pot fi 

O lecție deschisă
I __________

prevenite astfel de boii. O 
lecție deschisă, ascultată cu 
deosebit interes și seri
ozitate de întreaga asistență.

"Să vină actorii!" - s-a 
adresat, apoi, dr. Popescu 
asistentei șefe, dna ioianda 
Teodoru. Din “culise" au 
apărut frumoșii copilași, 
însoțiți de dna asistentă Vir
ginia Rusneac, cea care își 
asumă cu dragă inimă și 
statutul de educatoare. 
Lecția deschisă avea să con
tinue, într-un fei, tema 
începută de dna dr. Popescu.

contribuie cu nimic la între
ținerea acestor drumuri. 
Cheltuielile cu întreținerea se 
fac de la bugetul comunei, care 
este cum este. Și noi tot fără 
drumuri circulabile ne aflăm".

lată că, prin exemplul 
drumului de la Densuș la Poieni 
am intrat în miezul unei 
probleme care e dureroasă nu 
numai pentru comuna Densuș 
ci pentru multe comune din 
județul Hunedoara, deținător al 
unui bogat fond forestier 
exploatabil.

Utilizatorii industriali ai 
drumurilor sătești, comunale și 
județene, nu sunt doar 
exploatatorii de pădure, e drept 
majoritari, ci și unele unități de 
exploatare și preparare a 
minereurilor. Este adevărat toți 
aceștia plătesc tot felul de taxe 
de acces pe drumurile publice, 
numai că toate aceste taxe intră 
în "oala comună". Cât din ele 
se mai întorc la comunele 
păgubite prin distrugerea 
prematură a drumurilor aces
tora de către utilizatorii 
industriali, e greu de aflat.

Se mai face câte o dreptate 
prin defalcările de la bugetul 
județean, dar cine a stat 
vreodată să cântărească de- 
adevăratelea cine câștigă și 
cine păgubește din această 
“dreptate". Și uite așa se 
răzbună globalismul bugetului și 
autonomia locală pe hârtie.

ion CIOCLEI

Un cățeluș din pluș și o 
planșă cu imagini ia temă au 
constituit materialul didactic 
care a antrenat în răspunsuri 
corecte toți copilașii. 
Andreea și Cristi, Edina și 
Alina, Daniel și Bianca, Aiex 
și Ionela, ioana și Ciprian,

Andrei, Larisa și Bogdan, 
gemenii Adrian și Ciaudiu se 
întreceau în a formula 
propoziții pentru a da răs
punsuri cât mai bune privind 
structura, fizionomia și 
hrana cățelușului. O aplicație 
practică reușită a adus, apoi, 
fiecărui copii câte o bulină 
roșie, iar pentru a-și de
monstra talentul de actori ia 
cei trei anișori, poezioarele 
și cântecele cu tema 
"cățelușul’’ s-au desfășurat 
în aplauzele celor care îi 
priveau cu nespusă dra-

\,l _________

Luna martie a.c. a fost din 
punct de vedere meteorologic cu 
perioade de uscăciune, în prima 
și ultima parte și cu umiditate, 
inclusiv zăpadă în partea de 
mijloc. Incendiile însă au izbucnit 
“ritmic” în tot cursul lunii.

Cele mai multe au avut loc în 
perioada 1-7 martie, când 
subunitățile de pompieri militari 
au intervenit de 14 ori, din care 
majoritatea la pășuni, cu 
dezvoltări spre păduri și chiar 
plantații.

Astfel de evenimente au avut 
loc și în primele zile ale lunii 
aprilie. A surprins neplăcut 
participarea foarte slabă a 
oamenilor din satele afectate la 
stingerea incendiilor. Totul a 
rămas pe seama pădurarilor și a 
pompierilor militari.

Pentru cei care nu știu, 
aducem în atentie prevederile art. 
6(2) din Legea nr. 212/1997, 
privind apărarea împotriva 
incendiilor.

“Orice persoană care 
observă un incendiu este obligată 
de a anunța prin orice mijloace 
pompierii, primarul sau poliția și 
să ia măsuri pentru limitarea și 
stingerea incendiilor."

încălcarea acestor prevederi 
se sancționează cu amendă 
contravențională între 1 și 5

Agricultorul este „îngrijitorul" statului
Dl dipl ing. agr. Rainer 

Windrisch, fermier și consilier la 
Ministerul Agriculturii din landul 
Hessen - Germania, a fost pentru 
a doua oară prezent în județul 
nostru, în decada a doua a lunii 
martie a.c., pentru a se interesa 
de mersul colaborării româno-ger- 
mane în vederea desfășurării 
programului pilot conceput și 
demarat în toamna anului trecut în 
scopul revigorării agriculturii, 
zootehniei și agroturismului în 
județul nostru. Cu acest prilej, la 
Centrul agricol din orașul Brad, a 
avut loc un simpozion, mai bine zis 
un dialog deschis, cu participarea 
unor specialiști agricoli și veterinari 
din zona Brad. Tema sim
pozionului care a fost organizat de 
către Direcția generală pentru 
agricultură și alimentație a 
județului Hunedoara, împreună cu 
Asociația județeană a crescătorilor 
de păsări și animale a avut ca ge
neric „Agricultura din județul 
Hunedoara și landul Hessen - 
asemănări și deosebiri".

Această acțiune s-a bucurat 
de un interes deosebit din partea 
participanților care au făcut un 
veritabil schimb de informații și de 
experiență în același timp, în 
legătură cu starea actuală a 
agriculturii din Germania și din 

■— _____________ __ 

goste. Surpriza pentru 
asistență a fost, în final, 
materialul didactic viu - 
Țuțu cățelușul pechinez, 
adus special, pentru lecția 
deschisă, de către dna 
Marcela Groza, cățeluș pe 
care copiii îl cunoșteau de 
la repetiția generală, când 
i s-a dezvăluit numele, 
vârsta, rasa... Surpriza a 
fost unanimă când Țuțu -, 
parcă înțelegând între
barea adresată de asis
tentă copiilor cu privire ia 
modul de manifestare a 
câinelui ■ a răspuns cu un 
lătrat prelung, care s-a 
topit apoi în cântecul celor 
mici: "Cățeluș cu păr 
iicios/ Eu te iog, te log 
fiumos/Stai cuminte până 
dese/ Că eu taie te 
iubesc”.

Lucia LiCiU

milioane lei, dacă fapta nu se 
încadrează la infracțiune.

în ultima perioadă a lunii s-a 
intervenit de 11 ori la gospodării 
cetățenești și apartamente. în 
două situații și-au pierdut viața 
două persoane de 65 și 85 de ani 
în localitățile Nojag și Tîmpa.

Pentru luna aprilie, pompierii 
militari recomandă prudență în 
folosirea focului deschis în 
apropierea construcțiilor, 
pădurilor și plantațiilor.,

Un pericol însemnat rezultă 
de la “bucătăriile de vară”, unde 
amenajările improvizate în 
prepararea și încălzirea hranei 
pot produce incendii cu mari 
pagube materiale.

Tot în această perioadă se 
intensifică folosirea buteliilor de 
aragaz, a instalațiilor de gaz care, 
neexploatate corect, pot duce la 
acumulări de gaze. De aici, la 
explozii.

în perioada sfintelor Paști, 
este nevoie de multă grijă în 
lăcașele de cult. Dar și la locurile 
de muncă și domicilii, unde 
graba sau neatenția pot produce 
evenimente cu urmări deosebite. 
Compartimentul informare 

publică, Grupul de 
Pompieri “iancu de 

Hunedoara".

țara noastră, în special vizând 
activitatea fermei pe care o con
duce dl Windrisch, potențialul 
agroturistic al județului nostru și 
modalitățile concrete de a acorda 
sprijin în scopul valorificării 
posibilităților de a merge spre 
progres și performanță în 
agricultura hunedoreană, pentru a 

depăși greutățile tranziției. 
Discuțiile au fost sincere și 
serioase, întărind convingerea că 
oaspetele va da un ajutor real - el 
promițând că la sfârșitul lunii au
gust și începutul lunii septembrie 
a.c., va veni din nou și va lua parte 
la Expoziția-târg de la Baia de Criș. 
consacrată revigorării rasei 
Pinzgau, unde va aduce și un 
premiu (un aparat de muls 
mecanic) pe care-l va înmâna unui 
crescător de animale.

Referindu-se la relațiile cu 
landul Hessen, în special la cele 
cu ferma sa, land care are un re
lief asemănător celui al județului 
nostru - cu teren de șes, dealuri și 
munți - dl Windrisch și-a exprimat 
bucuria că a găsit receptivitate și 
interes din partea unor agricultori 
și zootehniști din județul nostru -

Sunt un pensionar din Brad, 
la fel ca toți pensionarii cu surse 
de venituri limitate. Pentru a 
cheltui niște bani pe ceva care să 
depășească pensia primită pe o 
lună trebuie să facem economie 
la sânge,- adevărate sacrificii.

Am făcut cum am putut să-mi 
adun niște bani pentru a-mi 
procura un camion de lemne de 
foc. Știți cum zic vârstnicii: “mai 
bine rabzi de foame decât de 
frig". Legat de hipotermia 
bătrânilor, putem vedea prin sate 
în plină vară câte un bătrân pe 
uliță cu căciulă și cojoc păzind 
bobocii de gâscă, iar pe lângă el 
nepoții zbenguindu-se aproape în 
pielea goală.

Dar să revin la obsesia mea: 
lemnele de foc. Cum să fac să le 
procur?

într-o zi aud că la o vecină se 
descarcă marfa de care aveam și 
eu nevoie. Mă duc să-l întreb pe 

Cine face ca mine, ca
mine să pățească

șofer dacă poate să-mi aducă și 
mie lemne de aceeași calitate, 
adică despicate și în aceeași 
cantitate, respectiv 10 mc, cu 
acte în regulă, bineînțeles. 
Șoferul a spus că-mi poate 
aduce, dar numai cu 800.000 lei. 
Nu am făcut obiecție la preț, 
rămânând ca a doua zi să se 
prezinte cu marfa.

După câteva zile bune se 
prezintă omul meu seara, pe la 
ora 22, cu marfa dar și cu o serie 
de lămuriri, să mă convingă că 
nu a adus despicături dar că ce a 
adus este în mod sigur cantitativ 
și calitativ marfă superioară celei 
aduse la vecina. El mai zice: 
"Știți, înainte de a mă privatiza 
am fost pădurar, așa că știu ce 
am în camion". Mă înduplecă să- 
I las să descarce lemnele, 
crezându-l om de bună credință, 
îi dau banii și-i cer actele pe 
marfă, la care îmi spune că mi le 
dă a doua zi când aduce lemnele 
și la vecinul meu D.R. Mă mai 
asigură ca să fiu liniștit, că el 
umblă cu documente în regulă. 
Atunci s-a trezit în mine o undă 
de suspiciune.

A doua zi, pe lumină, am 
văzut grămada, cam mică, 
jumătate erau surcele, iar lemnul 
mai gros - tăiat sub un metru. 
După stivuire am constatat că o 
cincime (2 mc) lipsea.

Mi-am dat seama că am fost 
jefuit ca la "drumul mare". Halal 
patron - mi-am zis.

Am așteptat să vină și la 
vecinul meu cu lemnele, ca să-i 
pot arăta ce a făcut cu mine și 
să-mi dea și actele. Dar patronul 
n-a mai venit. Se înțelege de ce.

pentru început din comunele Râu 
de Mori și Ribița, precum și la 
Suinprod Orăștie - în vederea 
formării unor potențiale nuclee 
performante în zootehnie, 
îndeosebi pentru creșterea vacilor 
cu lapte și a porcilor de tipul Lan
drace german, specializat pentru 
carne, așa cum cere acum piața.

Pentru a atinge un asemenea 
obiectiv, există intenția ca în prima 
fază să aducă scrofițe și vieri din 
rasa amintită pentru formarea 
căreia s-a lucrat cu metode 
genetice zeci de ani, în Germania. 
In același timp se va lucra și cu 
material seminal de mare valoare 
biologică.

Spunând câ a vizitat și Grupul 
școlar agricol Geoagiu, unde și-a 
format o impresie bună despre 
pregătirea teoretică a elevilor, 
fermierul și-a exprimat și părerea 
că aici s-a „întors parcă apoi cu 
50 de ani”, văzând baza materială 
a școlii, adică faptul că din acest 
punct de vedere nu s-a făcut mai 
nimic pentru ca practica să țină 
pasul cu teoria. Ca urmare 
consideră că Ministerul Agriculturii 
împreună cu Ministerul Educației

Atunci m-am decis sa-l caut 
acasă, cu toate că nu știam 
cum îl cheamă, dar odată intrat 
în zona Vața am primit indicații 
că stă în Basarabasa, hotar cu 
Ociu. Lucrând și eu cu ani în 
urmă în această localitate, 
oamenii mai în vârstă care mă 
cunoșteau m-au întrebat unde 
merg așa duminica dimineața, 
le-am spus, iar unul mai 
șugubăț a zis: colac și 
lumânare. întrebat de ce, el a 
spus că insul este cunoscut ca 
o persoană dificilă și irascibilă. 
Am zis că dacă tot am pornit-o, 
mă duc că doar n-o fi dracu așa 
de negru.

Așa am ajuns în curtea 
patronului, unde m-a întâmpinat 
soția și zice: “Nu cumva 
dumneata ești cel de la Brad, la 
care am dus lemnele?" îi spun 
că așa este și că vreau să 
vorbesc cu soțul. Se duce să-l 

cheme. După un timp iese din 
casă domnul Nelu și după ce-i 
relatez motivul vizitei, îmi zice 
că nu are bani să-mi restituie 
diferența și că dacă nu-mi 
convine pot să-l reclam la cine 
vreau, chiar și la poliție. Apoi 
pleacă furios în casă. Soția 
care văd că face pe însoțitorul 
de șofer zice la un moment dat 
că “de unde să știe ei dacă eu 
între timp nu am mai vândut din 
lemne?" Am rămas fără replică. 
La un timp, tot așa de furios că 
i-am călcat "domeniile”, iese 
afară proprietarul și zice pe un 
ton ridicat să-i părăsesc curtea 
într-un minut că va fi bai. Deh, 
ce să-i faci? Ospitalitate de 
moț, nu-i așa? Am plecat cu un 
gust amar și cu gândul la cum 
era altădată lumea din zona 
noastră.

Și acum ce să fac? Oricum 
aș încerca să-mi recuperez 
valoarea pierdută, nu se poate 
face decât pe cale juridică. 
Aceasta înseamnă din nou alți 
bani, timp pierdut și până la 
urmă poate se găsește un 
apărător al legii care să spună 
ca soția patronului sau că nu 
am martori, iar pentru banii dați 
nu am nici un document de la 
el.

Mă resemnez și aleg 
această cale să-l “popularizez", 
să-i fac cunoscută “cinstea" și 
"onestitatea" de patron.

Dacă brădenii se întâlnesc 
cu un camion de lemne ce 
poartă nr. de înmatriculare HD 
01 JBC, e bine să-l ocolească, 
dacă nu vor să pățească la fel 
ca mine. (B.l.)

Naționale ar trebui să se implice 
efectiv în dotarea acestei școli 
care pregătește viitorul fermierilor 
români. După întoarcerea acasă 
va face demersuri pentru ca elevi 
din Geoagiu să meargă să vadă 
cum stau lucrurile în școli similare 
din Germania, iar școlari de acolo 
să vină o perioadă scurtă să vadă 
cum se prezintă situația la noi.

La rândul lor specialiștii noștri 
și-au exprimat dorința de a face 
eforturi pentru ca proiectul să 
prindă viață, însă condițiile 
actuale sunt destul de vitrege, ei 
nefiind ajutați cu credite cu 
dobânzi reduse, cu pământ sau 
alte facilități pentru a demara 
acțiuni concrete.

Ascultându-se cu atenție și 
interes părerile, dl Windri9ch a 
înțeles că agricultura româ
nească duce o lipsă acută de 
resurse financiare, dar nici poziția 
factorilor de decizie nu este una 
de încurajare a agriculturii. La 
seminar, fermierul aprecia că nu 
ne putem aștepta la o schimbare 
a lucrurilor în bine atâta vreme 
cât factorii de decizie nu vor 
înțelege că „agricultorul este 
îngrijitorul statului și nu industria".

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB
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DECESE

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 250 
mp, în Deva, lângă pompieri. 
Tel. 215847 (3307)

• Vând apartament 2 camere 
Simeria, Piața Unirii, bl.1, etaj 
1, ap.3, preț informativ 
45.000.000, negociabil. (3300)

• Vând apartament 3 
camere, bloc cărămidă, 
70.000.000 negociabil. Tel. 
261549, după ora 19 (3312)

• Vând apartament 2

DIVERSE

• Spitalul Păclișa 
organizează licitație publică 
pentru produse de panificație 
în data de 14 aprilie 1998, ora 
12, la sediul unității. Ofertanții 
vor prezenta ofertele în plic 
închis. Relații la tel. 770830 
(2585)

PIERDERI

camere, zona Opera. Tel. 
217771, până în 11 aprilie, din 
12 aprilie, tel. 180 Șibot-Alba 
(3054)

• Vând casă, cu gaze, Pricaz 
nr. 34, tel. 242710, după ora 20 
(3403)

• Vând Fiat Uno, înmatriculat, 
1900 cmc, benzină, defect. 
Informații la tel. 226149 (3391)

• Vând motor Mercedes, 
complet, cu set motor, nou. Tel. 
058743051 (3299)

• Vând Opel Kadett, 
fabricație 1977, preț 8.000.000, 
impecabil, înmatriculat. Tel. 
260184 (3300)

• Vând autoutilitară TV 14 FA, 
motor Bv. Tel. 225384, după ora 
16. (3305)

• Vând Audi 100, an fabricație 
1982, Turbo, injecție benzină, 
sau dezmembrat, cu opționale, 
1500 DM, discutabil. Tel. 092 
707419 (3312)

• Vând Peugeot J5, 1987, 
Diesel, 1,5 tone, tel. 650082 
(2784)

•Vând gheretă aluminiu. Tel. 
230742, 092 281522 (3231)

• Vând remorcă auto 500 kg. 
Tel. 227068 (3238)

• Vând malaxor pâine, 
mașină franzelat, divizat și 
rulotă. Inf. tel. 621762, 216963.

• Vând 50 oi. Tel. 218877 
(3248)

• Vând video recorder 
Philips, 4 capuri, nou, preț 
avantajos. 671527 (3300)

• Vând rulotă import 
amenajată pentru comerț, 
mașină de înghețată trifazică, cu 
defecțiune ușor de remediat, 
mașină de uscat rufe, mașină

• Pierdut certificat acționar 
la SC Casial SA Chișcădaga 
pe numele Muntean Elena, cu 
domiciliul în Stretea, nr. 26, 
com. Dobra, jud. Hunedoara. 
Se declară nul. (3053)

• Pierdut certificat acționar 
la SC Casial SA Chișcădaga 
pe numele Muntean Ionel, din 
Stretea, nr. 26, com. Dobra, 
jud. Hunedoara. Se declară 
nul. (3052)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Valicec Francisc.îl 
declar nul. (3514)

• Duminică, 12 aprilie 
1998, se împlinesc 6 
săptămâni de când vă 
plângem și vă strigăm 
neîncetat

SANDA
și 

SORIN,
tinere vlăstare ale familiei 

Orășan Tiberiu și Zoe, din 
Hațeg, frate, surori și 
cumnați, iar micuțul și ne
mângâiatul vostru fiu Radu 
vă strigă neîncetat, mami și 
tati. Dumnezeu să vă 
odihnească în pace! (2583)

de făcut clătite. Informații Deva • Se împlinesc 43 de zile 
tel. 212057, sau 094 561810 de lacrimi și durere de când
(3309)

• Vând motor IFA, Saviem, 
combină CP 12. Tel. 213961,

au plecat în neființă scumpii 
noștri părinți, fiu, noră, frate 
și cumnată

după ora 16 (3311)
• Vând chioșc melaminat, 

demontabil, 24 mp, vizibil piața 
Simeria, 12 milioane, dis
cutabil. Tel. 261549, după 19 
(3312)

• Vând porc gras și carcasă. 
Tel. 222023 (3055)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând combină păioase, 
masa 1,80 m, cu selector. Tel. 
247212 (3408)

OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă de papetărie 
angajează dispecer mărfuri, 
maximum 35 ani, carnet de 
conducere auto. Tel. 230899, 
224549.

• SC Uniconf "M" SRL 
angajează contabil cu studii de

și
PAVELONITIBERIA

SANDA
Amintirea sufletelor și 

chipurilor voastre dragi vor 
rămâne pururea în inimile 
noastre și ne vom ruga ca bunul 
Dumnezeu să vă vegheze 
odihna veșnică. Slujba de 
pomenire va avea loc în Hațeg, 
duminică, 12 aprilie 1998, la 
biserică și la cimitir. Radu, Cor
nel, Măriuca și Ciprian. (2584)

• Suntem alături de familia 
îndurerată de trecerea în 
neființă a celei care a fost

CORNELIA MUNTEAN
Dumnezeu să o odih

nească în pace! (3325)

• Colectivul de cadre 
didactice de la Grupul Școlar 
Transport "Transilvania" Deva 
este alături de domnul direc
tor loan Ovidiu Muntean în 
aceste grele momente 
pricinuite de încetarea din 
viață a mamei

CORNELIA MUNTEAN
Sincere condoleanțe! 

(3326)

• Familia îndurerată anunță 
stingerea din viață, la 87 de 
ani, a celui care a fost

IOAN FURDUI
înmormântarea va avea loc 

azi, 9 aprilie 1998, ora 14, de 
la Casa Mortuară Deva. (3318)

• Suntem alături de domnul 
Ovidiu I. Muntean și domnul 
Radu Muntean în momentele 
grele ale despărțirii de mama 
și bunica lor

CORNELIA
Sincere condoleanțe 

familiei, din partea SC Eurotel 
Radiosat SRL -Radio Deva. 
(3329)

• Membrii Sindicatului 
Telecom Deva sunt alături de 
familia îndoliată și transmit 
cele mai sincere condoleanțe 
domnului director loan Ovidiu 
Muntean, în aceste grele 
momente pricinuite de 
pierderea mamei sale. (3332)

• Colectivul Serviciului 
Rețele Tc. a Direcției de 
Telecomunicații este alături de 
domnul director Muntean I. 
Ovidiu în aceste momente 
grele pricinuite de trecerea în 
neființă a mamei sale

CORNELIA
Sincere condoleanțe! 

(3333)

• Conducerea Bisericii 
Ortodoxe din Roșcani, în 
aceste momente grele, este 
alături de epitropul loan Ovidiu 
Muntean și familia care, azi, 
09.04.1998, ora 14, o 
înmormântează pe mama sa

CORNELIA MUNTEAN
în cimitirul ortodox Roșcani.

• Suntem alături de 
domnul loan Ovidiu Muntean - 
director la Direcția de 
Telecomunicații Hunedoara- 
Deva în momentele grele ale 
despărțirii de mama cea 
dragă

CORNELIA MUNTEAN
Sincere condoleanțe 

familiei îndurerate transmite 
Departamentul Juridic și 
Reglementări - Societatea 
Națională de Telecomunicații 
Romtelecom S.A. București.

• La profunda durere 
pricinuită de moartea soțului 
și tatălui

PETRICĂ LAZĂR
colectivul Școlii Generale nr.7 
Hunedoara este alături de 
familie. (3513)

• Soțul Alexandru cu fiicele, 
ginerii și nepoții anunță cu 
deosebită durere trecerea în 
lumea veșniciei a scumpei și 
iubitei soții, mamă și bunică

SILVIA VLAD 
înmormântarea va avea loc 
vineri, 10 aprilie, ora 13. îi vom 
păstra veșnic amintirea 
chipului ei blând și bun. (3515)

• A încetat din viață iubita 
noastră soră, cumnată și 
mătușă

SILVIA VLAD
Te vom păstra veșnic în 

amintirea noastră. Familia 
Oprea. (3516)

r 
I 
I 
I

S.C. „Zori Noi” SA 
Petroșani

C Prin tipografia Matinal )
Execută cu promptitudine orice comandă de 

tipărituri, alb-negru-color.

Execută orice tip de imprimate.

Tipar offset, calitate deosebită

Comenzile se pot lansa la sediul societății, din 

Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2 sau la telefoanele: 

054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972 
v — —---------- ----------- x

PRONO, CONCURSUL RIN 11 aprilie 1998
1. Brescia (15) - Lazio (3) X 2
Pretenții foarte slabe din partea gazdelor în 

| această partidă.
. 2. Fiorentina (6) - Vicenza (13) 1X
• în ciuda locurilor ocupate în clasament de 
|cele două formații, fiorentinii au fost mereu învinși 

de Vicenza! Deci, precauție!
3. Juventus (1) - Piacenza (14) 1
Elevii lui Lippi nu pot rata această partidă.
4. Lecce (17) - Bologna (9) X
Cei mai mulți participant! la Prono merg la

| acest meci și pe mâna oaspeților.
t 5. Milan (8) - Atalanta (16) 1

Indiferent de forma sportivă a gazdelor nu 
| credem că oaspeții vor produce surpriza.
■ 6. Parma (7) - Napoli (18) 1

Cine joacă la surprize, aici ar merge și cu 
I oaspeții. în ciuda marii diferențe de valoare între 
jcele două echipe. ’

— — _ — _ — — .

I
I
I

7. Roma (4) - Inter (2) 1X2
O partidă de triplă.
8. Sampdoria (10) - Empoli (11) 1
Pentru reabilitare în ochii suporterilor, 

genovezii au mare nevoie de victorie.
9. Udinese (5) - Bari (12) 1
Comportarea foarte bună a fotbaliștilor de la 

Udinese ne îndeamnă să contăm pe victoria lor.
10. Cagliari (3) - Torino (4) 1 X
încă un joc din acest program ce se anunță a 

fi viu disputat. Cagliari, echipa surprizelor, nu a 
pierdut (încă) acasă! Să o facă acum?

11. Perugia (9) - Reggiana (5) 1
Prima șansă o au gazdele. Un egal 

conveni mult oaspeților.
12. Pescara (11) - Venezia (2) X 2 
în ultimele 6 întâlniri, cele două echipe nu

remizat niciodată! Poate acum...
13. Verona (13) - Ascona (17) X 
Comportare slabă în retur a gazdelor.

ar
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CU MULȚUMIRI, DLE PRELECT! I
7 7

Un om ce locuiește în 
Simeria, dar are necazuri cu 
o grădină la Turdaș, a venit 
recent la redacție și ne-a 
spus:

Domnilor, am o 
singură rugăminte — să mă 
ajutați să intru la dl prefect 
Budulan. Mi-a spus cineva 
despre dumnealui că îi un 
om drept.

Cum se numește dl din 
Simeria și ce problemă are 
știm foarte bine, dar nu au 
importanță.

L-am luat de mână - 
cum se zice - și ne-am dus 
la Prefectură. Am spus celor 
de la poartă ce dorim, 
dorința noastră a fost 
transmisă dlui Budulan ce 
se afla în sediu. A fost de 
\_________ _______________

acord să ne primească - pe 
ziarist și pe omul cu grădina. 
Urcând scările i-am spus 
însoțitorului:

- Dl prefect are o mie și 
una de probleme pe cap. îi 
prezinți de aceea situația cât 
mai pe scurt.

- De acord. O să mă 
străduiesc.

- Mai ales fiindcă astăzi 
este marți, iar dl prefect ține 
joia audiențe, după programul 
binecunoscut în tot județul.

L-am introdus pe 
nemulțumitul simerian în 
biroul dlui Budulan și l-am 
lăsat acolo.

După vreun ceas ne-am 
trezit iarăși cu dumnealui la 
redacție. Bineînțeles că l-am 
abordat curioși:

- Ei, care-i treaba?
- Domnul prefect a găsit 

soluția. Motiv pentru care îi 
mulțumesc frumos și-i urez 
să-i dea Bunul Dumnezeu 
sănătate. într-adevăr, îi un 
om drept. Vă mulțumesc și 
dv din suflet și vă urez să-l 
aveți pe Dumnezeu aproape 
în suflet și în tot ceea ce 
faceți!

- Mulțumim, asemenea!
Am redat întâmplarea 

exact așa cum s-a produs 
ea. Am putea să o 
comentăm, dar n-o facem, 
convinși fiind că fiecare cititor 
al “Cuvântului liber” este 
capabil de așa ceva.

Traian BONDOR 
___________ __ __________ /

Societate comercială
VINDE EN GROS

ȘI
EN DETAIL

BERE:g
SUVA 1/2

REGUN1/2 
& NEAGRĂ 1/2 ,

ROM 30*
VODCĂ 30' Ull

RACHIU ALB 25* Lg] 
lichior cireșe negre 20*

|Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienica
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

v-.. _.............  -
Rela.ții la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257

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

PUBLICITATE

IrUUA

f TRfTRff
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ACUM PUTCTI DCVCNI DISTRIBUITOR
D€ MATCRIALC Rigips

S.C. POLIDAVA
S.A. Deva

Pereți gipscarton * Tavane suspendate * Amenajări mansarde si bai

Doriți sa va completați oferta cu cele mai moderne 
sisteme de amenajari interioare?

’b Doriți sa beneficiati de discounturi substanțiale de preț?

Doriți consultanta tehnica gratuita?

f®. S1MĂKQJ Distibuitor exclusiv Rigips in județ 
va oferă posibilitatea unei colaborări plina de avantaje.

Pentru informații suplimentare sunați acum la 054- 211053 
sau vizitati-ne ia sediul nostru din Deva, Bv Decebal Bl P

anunță concurs 
pentru ocuparea unui 
post de electrician în 
data de 14.04.1998, la 
sediul societății din str. 
22 Decembrie, nr.257. 
Condiții de angajare: 
vechime minimă 5 ani, 
autorizație de electri
cian categ. I. Cererile 
se vor depune până în 
data de 13.04.1998 in
clusiv, ia sediul socie
tății, serviciul plan. Infor
mații la tel.221750 - se
cretariat sau interior 28.
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S.C. APROTEKKA S.A.
Asigură orice cantități de îngrășăminte w plata prin instrumentele J 

de decontare cunoscute și prin cupoane agricole. j
Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 tei și 105.0001 

lei/sac, în funcție de sortiment și conținut de substanță activă.
De asemenea, livrează întreaga gamă de pesticide, fără adaos 

comercial, din producția OLTCHIM - Rm. Vâlcea, fiind distribuitor al 
acesteia.

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

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și remizieri din județ. | 
informații la sediul 5. C. APROTERRÂ S.A. Simeria, !

telefoane: 054/260424, 260966. J

I 
I 
l
I 
I
I 
I
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S.C. I.C.P.M. S.A
PETROȘANI N --------------  9 ------

închiriază prin licitație deschisă cu oferte închise 
în plicuri sigilate un spațiu în suprafață de 700 mp 
pentru amenajare de birouri firme.

Licitația va avea loc în data de 14.04.1998, ora IO, 
Ia sediul firmei din strada Mihai Viteazul, nr. 3, 
Petroșani.

Informații suplimentare se pot obține Ia sediul 
țL firmei sau Ia telefon 541463.______________________

< METROPOL S.A.
Companie Internațională de Asigurări și Reasigurări

Publicație economică bilunară

Talon de abonament

prin
Abonat. Adresa

________________________________ y 
îc. PORTA BELLA PRODIMPEX SR?

BUCUREȘTI

• Sucursala Deva, str. M. Eminescu, bl. C2, ap. 45, Tel. 054-227995 și 054-234140. 
• Agenția Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 105, ap.l, Tel. 0 5 4-5 44974.

• Toate sediile ACR din județ Tel. 054-212822
încheie asigurări de răspundere civilă obligatorie auto (R.C.A.).

NOU: Pentru pensionari se face o reducere de 10% din prima de asigurare. 

Vă așteptăm la sediile unităților noastre.

CU METROPOL SIGUR, NICIODATĂ SINGUR!

/T-

85.000 lei □ 3 luni 160.000 lei □ 6 luni 300.000 lei □ 1 an 

Pentru abonamente trimiteți talonul însoțit de copia instrumen
tului de plată pe adresa Str. General Dona nr. 20, sector 1, Bu
curești sau prin tel/fax: 614.55.38 și E-mail: barter @ fx.ro
Cont nr. 251100922008183 BRD-SMB. Beneficiar SC Barter SRL.

FI. EL
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

1 MASTURi Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PRETURI.I

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93,01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90 >

S.C. CHIMICA S.A. 
Orâstie

Vinde la licitație publică în ziua de 
22.04.1998 și în fiecare zi de miercuri, 
până la epuizarea stocului, următoarele:

1. DACIA BREAK 1994- 17.000.000 lei;
2. Alte mijloace fixe.
Relații suplimentare la telefon 

241250/256.
>■■■■■—— ...... 1 ■-

Urs au!
Adică vreau
Oferta MediaCom’95
peatni serviciile Blalog l

SI vreau totul —acum!
îl plus. vreau ta primesc șl ut accesariu gratuit I

BUM. TEAM BUM 

Magazin: GUM. TEAM EXIM 

Str. Libertății nr. 7 

054-233471

iwbw
Vă oferă în perioada

1-30 aprilie: 
Importante reduceri de prețuri 

la toate produsele!PREMII 
PE LOC!

3 ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe se
zon, de calitate excepțională, garan
tată;

-ambalată în saci de 25 kg, cu con
ținut mixt;

- prețuri de introducere pe piață:
numai 14.000 lei/kg

O ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din 
colectare originală, la prețul extraor
dinar de

10.500 lei/kg
în funcție de cantitatea cumpărată 

se acordă reduceri de până la 10%.
Informații:
Cluj-Napoca, 
str. luliu Maniu, nr. bf 
tel: 064/193493; 
018/623482

Orar depozit: 

Zilnic: 8-18
Sâmbâtâ: 8-14

y
în orice ocazie, publicitate prin

‘Cuvântul liber"!

i 
i 
i 
i
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DE PAȘTE DOAR PENTRU TINE!
într-o perioadă în care prețurile URCĂ și URCA și 

URCA... NOI avem curajul să le CObOlâm.
i 
■ 
i
i
■

Clienților noștri fideli le oferim acum REDUCERI DE PREȚ

Izvorul Minunilor 
Frutti - Fresh 
American Cola 
Biirger

Scandic Pop

Polar

Jamaica

i 
• 
i
i
■

C.SCORPION COMPANY SRL 
HUNEDOARA

vinde la prețuri avantajoase, prin depozitele situate în 
Hunedoara, str. C-tin Bursan. nr.l (centrul vechi).

b-dul Dacia, nx.39. bloc 47 (Micro V) și Sintuhalm. stand 1, 
următoarele produse:

-PUI- 18.700 lei/kg i
-PULPE PUI-21.000 lei/kg
-ARIPI PUI - 18.800 I îi/kg
- FICAT PASĂRE - 23 800 lei/kg
- PIPOTE - 28.000 lei/kg
- TACÂMURI - 17.400-lei/kg Prețurile includ TVA.

i 
i

Pinguin
TRANSILVANIA GENERAL 

IMPORT - EXPORT 
prin depozitele sale din toată țara

Tanita

Draculina

• ULEI -FLORIOL-
- FĂINĂ 'BL 55' ambalată la 1 kg
■ CEAPĂ, CASTRAVEȚI, USTUROI, ROȘII, ARDEI
■ BANANE. PORTOCALE, LĂMÂI, GRAPEFRUIT, KIWI. STRUGURI



• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE • FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE 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 III

Calculatoare (PC) în orice configurație !!! PENTIUM 166,200,233,..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

NEI* 0 îndesit

Numai prin

IMCOMEX

* »
*

*

LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE
Magazine în jud. Hunedoara:

vȚ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222
7^* ORĂȘTIE, str. N. Bălcescu, nr.11 • tel. 247496

I

S.C. „Silvana” S.A.,
cu sediul în Hunedoara, p-ța 

Libertății, nr. 16, tel 054/713923, 
convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 23.04.1998, 
ora 12, la Cof. Ileana.

Ordinea de zi și materialele refe
ritoare pot fi consultate la sediul 
societății.

în caz de neîntrunire a cvorumului 
legal, A.G.A. se convoacă pentru data de 
28.04.1998, în aceleași condiții.

Regia Autonomă de 
interes local Hunedoara

Anunță:
Organizarea de licitație publică cu vânzare 

in fiecare zi de joi, ora 9.00, pentru mijloacele 
fixe propuse pentru casare: autogunoieră com- 
pactoare buc. 1; Dacia Break buc. 1; semiremorcă 
Padiș buc. 1 și altele.

Lista mijloacelor fixe scoase la licitație poate 
fi consultată la sediul regiei din bd. Republicii 
nr. 5 Hunedoara, biroul tehnic, telefon 711056 
sau la sediul secției S.T.L.U.G.C. din strada 

nr. 140, telefon 712040.

quasar- Câștigi Sigur!

Rotarilor

Vorbește 
CU

(fără F

1

Moton3la
I Câștigi de do

Cumperi un telefon mobil 
Motorola D-160 cu 1.499.000 lei 

va) și primești o husa de piele gratuit, 
re conectezi la CONNEX GSM, primești un 

cupon, îi răzuiești și câștigi la sigur:
' .Șl toate astea între 23 martie și 18 aprilie.

Hiâ drj cu "Quasar'. Un bun necesar!

li ' ' ' ~
Doriți să aveți: 1.000.000 -1.500.000 lei/ 

lună în buzunar și propria afacere în trei luni 
de zile? Dacă da, sunați azi la: 054/627527, 
pentru selecție și formarea dvs începe 
mâine. Nu se cer garanții materiale și nici 
experiență în domeniu.

Selecții în perioada 8-17 aprilie.

' Sucursala Minieră ' 
„Poiana Rusca” Teliuc,
cu sediul in comuna Teliuc, str. Minei, 

nr. 42, județul Hunedoara 
Organizează CONCURS 

pentru ocuparea unui post de

| „AUTOMACAWGIU"
Concursul va avea Ioc în data de 15.04.1998. ora 8. la sediul 

sucursalei.
înscrierea candidaților se face la compartimentul personal al 

unității, până în ziua de 14.04.1998.
Condiții minime de participare: vechime in specialitate de 5 ani. 
Nu se primesc persoane disponibilizate conform Ordonanței 9 

și 22/1997, și pensionari.
Alte informații cu privire la concurs se pot obține la 

^compartimentul personal.

Z X
Firmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în 

produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 
miliarde lei anual, angajează:

RESPONSABIL DE FILIALĂ
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și 

bun cunoscător al relațiilor comerciale:

Condiții:
Vârsta maximă 40 ani
noțiuni de: management, marketing și Excel 
mobilitate geografică și agresivitate comercială 
Avantaje oferite: - renumerație: - fixă, foarte 

avantajoasă
- % din cifra de afaceri
- autoturism de serviciu
- servirea mesei la restaurantul firmei
Pentru informații sunați la tel. 094504369, 054/ 

242883, 054/241296, fax 054/247978
_____________ y

^Angajăm cioban
Sâmbătă, 11 aprilie, ora 16, la Căminul din 

Mintia va avea Ioc ședință pentru ocuparea 
postului de cioban în satul Mintia.

Relații suplimentare la telefon 620352, familia 
Podelean Petrică.

I 9 aprilie 1654 - a murit 
Matei Basarab, domn al Țării 
Românești în perioada 1632-1654. 
A avut un rol important în 
dezvoltarea culturii, în timpul 
domniei sale înființându-se la 
Tîrgoviște o școală cu caracter 
umanist pentru fiii de boieri, iar prin 
reluarea activității tipografice au 
apărut cunoscutele codice de legi 
"Pravila de la Govora” (1640) și 
"îndreptarea legii" (1652), precum 
și o serie de cărți religioase.

§ 11 aprilie 1858 - s-a
născut la București Barbu Ște- 
fănescu-Delavrancea, scriitor rea
list, critic, orator și om politic 
român. A fost membru al Acade
miei Române, iar opera sa însu
mează nuvele și povestiri - 
"Sultănica", "Hagi Tudose”, 
"Neghiniță" -, drame istorice - 
"Apus de soare”, “Viforul”, 
"Luceafărul” -, precum și 
numeroase articole de critică 
literară și artistică, (m. 1918).

S 11 aprilie 1944 - a murit 
poetul simbolist Ion Minulescu (n. 
1881 la București). A debutat în 
revista "Povestea vorbii”, în 1897, 
iar dintre volumele sale cele mai 
cunoscute sunt: “Romanțe pentru 

^maitârziuȚ^Devorbăcumine,

însumi", "Strofe pentru toată 
lumea”, "Nu sunt ce par a fi”. Ca 
prozator, este autorul unor 
romane considerate realist- 
critice: “Roș, galben și albastru", 
“Corigent la limba română”.

§ 12 aprilie 1457-a urcat
pe tronul Moldovei Ștefan cel 
Mare, fiul lui Bogdan al ll-lea.

S 12-14 aprilie 1861 - 
s-a declanșat Războiul de sece
siune care a dus la abolirea 
sclavajului în Statele Unite ale 
Americii.

2 12 aprilie 1961 - a fost
lansat în Cosmos primul astro
naut din lume, luri Gagarin, cu 
astronava "Vostok-1'

2 13 aprilie 1898 - a fost
descoperit radiul, elementul 
chimic cu numărul atomic 88, de 
către fizicienii Maria Sklodowska- 
Curie și Pierre Curie.

S 13 aprilie 1452 - s-a 
încheiat Pacea de la Adrianopol, 
între lancu de Hunedoara și 
Imperiul otoman, prin care turcii 
se obligau să înceteze atacurile 
asupra Țării Românești, Tran
silvaniei, Ungariei, Serbiei și să 
nu ridice noi fortificații de-a lungul 
Dunării.

^CUVÂNTUL CASA°"*rĂȘ'r LIBER

Ziar editat de

CUVÂNTUL LIBER -
DEVA
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Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
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